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Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu opisanego w niniejszych instrukcjach w ka dym 
momencie i bez uprzedzenia. 

W niektórych egzemplarzach po o enia prze cznika "POWER" s  oznaczone "|"
i "O" zamiast "ON" i "OFF".
Symbol "O" oznacza, e urz dzenie nie jest ca kowicie wy czone, ale znajduje
si  w stanie gotowo ci. Je li po o enia prze cznika "POWER" s  oznaczone
symbolami, "I" odpowiada po o eniu "ON", a "O" po o eniu "OFF".
Ostrze enie!

eby ca kowicie wy czy  zasilanie urz dzenia, nale y wyj  wtyczk
z gniazdka elektrycznego.
Urz dzenie nale y pod czy  do gniazdka elektrycznego znajduj cego si
w pobli u, w atwo dost pnym miejscu.

Dla spe nienia wymaga  EMC, z tym urz dzeniem nale y u ywa
ekranowanych kabli po czeniowych.

Nie kopiuj adnych materia ów, których kopiowanie jest zabronione przez 
prawo. Kopiowanie ni ej wymienionych pozycji jest zwykle zabronione przez 
prawo. Kopiowanie innych materia ów mo e by  zabronione przez prawa 
lokalne.

Banknoty Znaczki Obligacje Akcje Wyci gi bankowe
Czeki Paszporty Prawa jazdy



OSTRZE ENIA
Nalepka z ostrze eniem na urz dzeniu
Nalepka ( , ) w obr bie sekcji utrwalaj cej informuje o:

: Ostrze enie, ryzyko lub niebezpiecze stwo : Ostrze enie, gor ca powierzchnia

Ostrze enia dotycz ce pracy z urz dzeniem
Podczas korzystania z opisywanego urz dzenia nale y przestrzega  poni szych wskazówek:

Ostrze enie:
• W zespole utrwalaj cym panuje bardzo wysoka temperatura. Nale y post powa

bardzo ostro nie podczas wyjmowania zaci tych kartek.
• Nie wolno patrze  bezpo rednio na ród o wiat a, poniewa  mog oby to 

spowodowa  uszkodzenie wzroku.
• Przed instalacj  jakichkolwiek materia ów eksploatacyjnych nale y wy czy  zasilanie.

Uwaga:
• Urz dzenie nale y ustawi  na stabilnej, poziomej powierzchni.
• Urz dzenia nie wolno instalowa  w wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach.
• Je li urz dzenie ma pozosta  nieu ywane przez d u szy czas - np. podczas wi t

lub weekendów, nale y wy czy  zasilanie i wyj  wtyczk  z gniazdka 
elektrycznego.

• Podczas przenoszenia urz dzenia zasilanie musi by  wy czone, a wtyczka wyj ta z gniazdka.
• Nie wolno nagle w cza  i wy cza  urz dzenia. Po wy czeniu urz dzenia nale y

odczeka  od 10 do 15 sekund przed ponownym w czeniem.
• Nie wolno przykrywa  urz dzenia adnymi pokrowcami lub tkaninami, gdy jest ono 

w czone. Uniemo liwi oby to prawid owe odprowadzanie ciep a i uszkodzi o urz dzenie.
• U ywanie przycisków lub regulatorów w sposób inny ni  opisano w niniejszej instrukcji 

mog oby spowodowa  niekontrolowan  emisj  niebezpiecznego promienowania.
• Urz dzenie nale y pod czy  do gniazdka elektrycznego znajduj cego si

w pobli u, w atwo dost pnym miejscu.

Wskazówki dotycz ce wyboru miejsca instalacji urz dzenia
Urz dzenia nie nale y instalowa  w miejscach:
• mokrych, wilgotnych lub silnie zapylonych
• wystawionych na bezpo rednie 

dzia anie promieni s onecznych
• le wentylowanych

• wystawionych na dzia anie wysokich 
temperatur lub cz ste zmiany 
wilgotno ci, np. w pobli u
klimatyzatorów lub kaloryferów.

Wokó  urz dzenia nale y pozostawi
odpowiednio du o wolnego miejsca, eby 
zapewni  prawid ow  wentylacj .

Ostrze enia przed u ytkowaniem
Dostosuj si  do poni szych wskazówek, aby zapewni  jak najd u sz  bezawaryjn
eksploatacj  urz dzenia. 
Nie upuszczaj urz dzenia i zabezpiecz przed uderzeniami innych obiektów.
Nie nale y poddawa  drum cartridge na dzia anie bezpo rednich promieni
s onecznych.
• Mog oby to doprowadzi  do uszkodzenia powierzchni (zielonej cz ci) wk adu z 

b bnem/deweloperem, powoduj c powstawanie smug na kopiach.
Zapasowe materia y eksploatacyjne, takie jak drum cartridge i TD cartridge, 
nale y przechowywa  w ciemnych miejscach i bez wyjmowania ich z 
oryginalnych opakowa  przed u ytkiem.
• Je li materia y zapasowe poddane zostan  dzia aniu bezpo rednich promieni 

s onecznych, mo e to spowodowa  powstawanie smug na kopiach.
Nie nale y dotyka  powierzchni (zielonej cz ci) wk adu z b bnem/deweloperem.
• Poniewa  prowadzi to do uszkodzenia powierzchni drum cartridge, powoduj c

powstawanie smug na kopiach.

20 cm

10 cm 10 cm
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Informacje o znakach towarowych
• Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000,

Windows® XP, Windows® Vista oraz Internet Explorer® s  zarejestrowanymi 
znakami handlowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w 
U.S.A. i innych krajach.

• Adobe®, logo Adobe® , Acrobat®, logo Adobe® PDF, i ReaderTM s
zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe 
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• IBM, PC/AT, i PowerPC s znakami towarowymi firmy International Business Machines 
Corporation.

• Desktop Document Manager jest znakiem towarowym firmy Sharp Corporation.
• Wszystkie inne znaki towarowe oraz prawa autorskie, u yte w niniejszej instrukcji, 

nale  do odpowiednich w a cicieli.

Informacja o laserze

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
Tre  LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE pojawi si  podczas instalacji 
oprogramowania z p yty CD-ROM. Korzystaj c z ca o ci lub fragmentów 
oprogramowania na p ycie lub w urz dzeniu, U ytkownik wyra a zgod  na 
przestrzeganie warunków LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE.

Produkty posiadaj ce ENERGY STAR® s  tak skonstruowane, 
aby poprzez efektywne wykorzystywanie energii chroni
rodowisko.

D ugo  fali 780 nm +15 nm 
-10 nm

Czasy pulsu 12.88 µs ±12.88 ns/7 mm
Moc wyj ciowa Max 0,2 mW

Na linii produkcyjnej, moc wyj ciowa skanera jest ustawiona na 0,18 MILIWATÓW 
PLUS 5 % i jest utrzymywana na sta ym poziomie poprzez dzia anie 
automatycznej kontroli mocy Automatic Power Control (APC).

Uwaga
U ywanie kontroli lub ustawie  lub wykonywanie procedur innych ni  tutaj 
opisane mog  powodowa  niebezpieczne promieniowanie.

Tym urz dzeniem cyfrowym jest CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 1.2-
2001)

W czasie dzia ania w urz dzeniu jest wytwarzana ma a ilo  ozonu. Poziom emisji 
jest zbyt ma y aby powodowa  zagro enie dla zdrowia.
Info:
Obecnym limitem wystawienia na d ugoterminowe dzia anie ozonu jest 0,1 ppm
(0,2 mg/m3) liczone jako 8 godzinny czas u rednionej koncentracji.
Pomimo ma ej emisji, zapach ozonu mo e by  wyczuwalny, dlatego zaleca si
umieszcza  urz dzenia w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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Niniejszy rozdzia  zawiera podstawowe informacje na temat pracy z urz dzeniem.

U YTKOWANIE NINIEJSZEGO PODR CZNIKA
INSTRUKCJI OBS UGI
Jako dodatek do niniejszego podr cznika instrukcji obs ugi w formie wydrukowanej, jest tak e
do dyspozycji instrukcja online. W celu kompletnego wykorzystania wszystkich charakterystyk i 
funkcji przedmiotowego urz dzenia, nale y si  dobrze zaznajomi  z obydwoma podr cznikami
instrukcji. Niniejszy podr cznik instrukcji obs ugi w formie wydrukowanej dostarcza tak 
wszelkich instrukcji dotycz cych zainstalowania i ustawie , jak równie  instrukcji dotycz cych
stosowania wszystkich funkcji kopiarki. Podr cznik online zawiera nast puj ce informacje.

Instrukcja obs ugi Online
Dostarcza informacji o tym jak dok adnie okre la  preferowane parametry pracy oraz 
wykrywanie b dów. Po zako czeniu wszystkich ustawie  pocz tkowych, prosz
sprawdzi  instrukcje online podczas korzystania z urz dzenia.

Jak stosowa  instrukcje online
Wyja nia jak u ytkowa  podr cznik instrukcji online.
Drukowanie
Dostarcza informacji o tym, jak drukowa  dany dokument.
Skanowanie
Wyja nia jak skanowa  przy zastosowaniu programu obs ugi skanera oraz jak 
dostosowa  nastawienia dla Przycisku Sterowania.
Wykrywanie b dów
Dostarcza informacji o tym, jak rozwi zywa  problemy dotycz ce programu
obs ugi lub oprogramowania.

Przyjmuje si  w niniejszym podr czniku instrukcji obs ugi
jak te  w instrukcji online co nast puje:
• Niniejszy podr cznik instrukcji obs ugi wyja nia operacje dotycz ce modeli  

urz dzenia d-Copia 200D oraz d-Copia 201D. W przypadku, kiedy operacja 
b dzie taka sama, ma zastosowanie d-Copia 201D.

• Rysunki, znajduj ce si  w niniejszym podr czniku instrukcji obs ugi, zazwyczaj 
ilustruj  model d-Copia 201D.

• Ilustracje ekranów sterownika i innych ekranów ukazuj  ekrany pojawiaj ce si  w Windows 
XP Home Edition. Niektóre nazwy pojawiaj ce si  na tych ilustracjach mog  nieznacznie 
ró ni  si  od pojawiaj cych si  na ekranach innych systemów operacyjnych.

• Niniejsza instrukcja opisuje automatyczny podajnik dokumentów (Single Pass 
Feeder) jako "SPF".

• W instrukcji zosta y zastosowane nast puj ce symbole znajduj ce si  obok 
informacji szczególnie wa nych.

Ostrzega, e mo e zaistnie  niebezpiecze stwo dla zdrowia 
u ytkownika, je eli informacja znajduj ca si  obok tego znaku nie 
b dzie przestrzegana.
Ostrzega, e urz dzenie mo e zosta  uszkodzone, je eli 
informacja znajduj ca si  obok tego znaku nie b dzie
przestrzegana.

Ten symbol znajduje si  obok informacji szczególnie u ytecznych 
przy korzystaniu z ró nych funkcji urz dzenia.

Oznacza liter  widoczn  na wy wietlaczu.

Ostrzeżenie

Uwaga

Informacja
1
 WST P
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NAZWY CZ CI

Interfejs

Łącznik
USB

Pokrywa oryginału
(d-Copia 200D)

Ładunek z 
tonerem

Wkładka bębna/
dewelopera

SPF (d-Copia 201D)

Wyjście

Powierzchnia 
skanowania SPF
(d-Copia 201D)

2

3

4

1

6 9
10

14

15

16

Prowadnik 
oryginału

Podajnik dokumentu
Wziernik

Pokrywa 
podajnika
dokumentu

6

3

11
12

5

Łącznik
LAN
(tylco d-Copia 201D)

Interfejs

13

Szyba dokumentu

Pulpit sterowniczy

Pokrywa przednia

Kaseta na papier

Pokrywa boczna

Przycisk blokady pokrywy bocznej

Wielokartkowy podajnik boczny

Prowadnice papieru

Pó ka ko cowa
Dodatkowa podpórka na pó ce
ko cowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W cznik zasilania

Uchwyt do przenoszenia

Gniazdo zasilaj ce

D wignia blokady zespo u utrwalania

Elektroda transferowa
Przyrz d do czyszczenia elektrody 
transferowej

11

12

13

14

15

16
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PULPIT STEROWNICZY

A5 A4

A4 B5
A4 A5

141

86
70
50

Prze cznik i wska niki  do 
kopiowania orygina u

Dwu-stronne kopie z 
jedno-stronnego orygina u.
Mo na wybra  D ugi 
Brzeg Arkusza lub 
Krótki Brzeg Arkusza.

Przycisk i wska niki wyboru trybu 
ustalania kontrastu
S u y do sekwencyjnego wyboru trybu 
ustalania kontrastu: AUTO, MANUAL 
lub FOTO. O wybranym trybie informuje 
wiec cy wska nik. (str.49) 

Przyciski rozja niania i ciemniania 
oraz wska niki poziomu kontrastu
S u  do ustawienia poziomu kontrastu 
w trybie MANUAL lub FOTO. Wybrany 
poziom kontrastu jest pokazywany przez 
wiec cy wska nik. (str.49). S u  równie

do ustawiania programów urz dzenia. 
(str.55)

Wska niki b du
Wska nik potrzeby wymiany 
b bna/dewelopera (str.58)

Wska nik zaci cia (str.64)

Wska nik potrzeby wymiany TD 
wk adki z tonerem (str.57)

Wska nik SPF (str.48) (d-Copia-201D)

Wska nik zaci cia w SPF (d-Copia 201D)

Przyciski i wska niki wyboru skali 
kopiowania
S u y do sekwencyjnego wyboru 
zaprogramowanych skal kopiowania. 
Wybrana skala kopiowania jest wskazy-
wana przez wiec cy wska nik. (str.51)

Przycisk wy wietlania skali  
kopiowania (%)
• Stosowa  do sprawdzania nastawienia 

skali kopiowania bez zmiany 
wspó czynnika skali. (str.51)

• Stosowa  do sprawdzania ilo ci  
orygina ów, które musz  powróci  na
palet  podajnika dokumentu, je li 
zdarzy si  zaci cie w urz dzeniu
podczas zastosowania automatycznego 
podajnika SPF (d-Copia 201D). (str.69)

1

2

3

4

5

6

7

8

Wy wietlacz
Wy wietla ustawion  liczb  kopii, skal
kopiowania a tak e kod programu lub b du.

Przycisk i wska nik SCAN (str.33), (str.41)

Przycisk i wska nik ONLINE 
wieci, gdy urz dzenie jest 

wykorzystywane jako drukarka i skaner. 
Szczegó owy opis wska nika ONLINE 
znajduje si  w rozdziale "WSKAZNIKI NA 
PULPICIE STEROWNICZYM" (p.33).

Przycisk i wska nik START
• Kopiowanie jest mo liwe, gdy 

wska nik wieci.
• Naci ni cie spowoduje rozpocz cie 

kopiowania.
• S u y równie  do ustawiania 

programów urz dzenia. (str.55)

Wska nik oszcz dzania energii
wieci, gdy urz dzenie znajduje si  w trybie 

oszcz dzania energii. (str.54), (str.55)

Przycisk wyboru podajnika
S u y do wyboru podajnika papieru 
(kaseta na papier lub wielokartkowy 
podajnik boczny). (str.51)

Wska niki podajników papieru
wiec  wskazuj c wybrany podajnik 

papieru.

Przyciski i wska nik ZOOM
S u y do wyboru skali kopiowania od 
25% do 400% ze skokiem 1%. (Podczas 
korzystania z podajnika SPF skal
kopiowania mo na regulowa  w zakresie 
od 50 do 200%. (d-Copia 201D)) (str.51)

Przyciski ustawiania liczby kopii
• S u  do ustawiania wybranej liczby 

kopii (od 1 do 99). (str.49)
• S u  do wprowadzania warto ci podczas 

ustawiania programów urz dzenia. (str.55)

Przycisk C
• Kasuje wskazanie wy wietlacza. 

Naci ni cie podczas kopiowania 
przerywa je. (str.49)

• Naci ni cie i przytrzymanie w trybie 
gotowo ci powoduje wy wietlenie 
liczby wszystkich wykonanych 
dotychczas kopii. (str.56)
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W celu prawid owego u ytkowania urz dzenia nale y przestrzega  poni szej
procedury instalacyjnej.

REGULACJA URZ DZENIA
Kiedy u ywa si  urz dzenia po raz pierwszy, nale y go wyregulowa  zgodnie z 
poni sz  procedur .

* Je eli korzysta si  z urz dzenia jedynie w celu powielania, mo na opu ci  ten
paragraf.

Je eli urz dzenie nie funkcjonuje prawid owo podczas regulowania lub 
eksploatacji, lub je li jaka  funkcja nie dzia a, patrz "ROZWI ZYWANIE 
PROBLEMÓW" (str.62)Informacja

1 Otworzy  opakowanie i sprawdzi , czy wraz z urz dzeniem
    dostarczone s  wszystkie akcesoria. (str.8)

2 Usun  wszystkie materia y ochronne. (str.9)

8 Teraz, mo esz kopiowa  (str.46), drukowa  (str.35) lub 
    skanowa  (str.36) Twój dokument.

3 Zainstalowa adunek z tonerem. (str.10)

4 Za adowa  papier do kasety na papier (str.15) lub do 
    wielokartkowego podajnika bocznego. (str.17)

6 Zainstalowa  oprogramowanie * (str.19)

7 Pod czy  przewód interfejsu * (str.25) i w czy  urz dzenie (str.12)

5 Wprowadzi  drug  ko cówk  kabla zasilaj cego do najbli szego
    gniazda. (str.12)
2
 REGULACJA URZ DZENIA
7
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KONTROLA ZAPAKOWANYCH KOMPONENTÓW 
ORAZ AKCESORIÓW
Nale y otworzy  pud o i sprawdzi , czy znajduj  si  w nim nast puj ce komponenty 
i  akcesoria.
Je li jakikolwiek element nie zosta  zapakowany lub zosta  uszkodzony, nale y
zwróci  si  do upowa nionego Serwisu Technicznego.

PRZYGOTOWANIE URZ DZENIA DO 
ZAINSTALOWANIA

1 W celu rozpakowania urz dzenia i 
przemieszczenia go na miejsce 
docelowe, nale y podnie  go za 
pomoc  dwóch uchwytów, 
znajduj cych si  po obydwu jego  
stronach i przenie .

Ulotka ostrzegawcza

Oprogramowania 
CD-ROM

Dokumentacja
CD-ROM

adunek z tonerem

Wk adka b bna/
dewelopera

(zainstalowana w 
urz dzeniu)
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2 Usun  wszystkie kawa ki ta my, pokazane na poni szym 
rysunku. Wtedy nale y otworzy  szyb  na dokument/SPF i 
usun  materia y ochronne. Nast pnie, wyj  torb
zawieraj c dunek z tonerem (TD cartridge).

3 Prze cznik blokuj cy g owic  skanuj c
Prze cznik blokady znajduje si  w miejscu pokazanym na rysunku. Je li
prze cznik jest zablokowany ( ), urz dzenie nie b dzie dzia a . Odblokuj
prze cznik ( ) jak pokazano poni ej.

eby zablokowa  g owic  skanera, poci gnij do góry zaczep i obró
rodkowe pokr t o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 

90 stopni, a  us yszysz klikni cie.

d-Copia 201D

d-Copia 200D

Zablokowa Odblokowa

Uchwyci  tutaj i obróci  w 
kierunku strza ki

A

A

9
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ZAINSTALOWANIE  TD CARTRIDGE

1 Otworzy  wielokartkowy 
podajnik boczny, a 
nast pnie otworzy
pokryw  boczn .

2 Popchn  lekko na obydwie 
strony pokrywy przedniej w celu 
jej otwarcia.

3 Wyjmij adunek z tonerem (TD cartridge) z opakowania. Usu
papier zabezpieczaj cy. Przytrzymaj cartridge po obydwu 
stronach i wstrz nij nim w kierunku poziomym cztery lub pi
razy. Przytrzymaj ta m /zaczep pokrywy ochronnej i poci gnij
j  w Twoim kierunku w celu wyj cia pokrywy.

4 Delikatnie wk adaj TD cartridge, 
naciskaj c przycisk zwalniaj cy,  
a  do momentu kiedy osadzi si
na swoje miejsce.

4 lub 5 razy

Przycisk zwalniaj cy
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5 Zamknij pokryw  przedni , a 
nast pnie pokryw  boczn
poprzez naci ni cie 
okr g ych wyst pów, 
znajduj cych si  obok 
przycisku otwieraj cego  
boczn  pokryw .

Podczas zamykania pokryw, 
nale y si  upewni , czy 
pokrywa przednia zosta a
dok adnie zamkni ta, a 
dopiero potem zamkn
boczn  pokryw . Je eli 
pokrywy zostan  zamkni te 
w niew a ciwej kolejno ci,
wtedy mo e doj  do ich 
zniszczenia.

Uwaga
11
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POD CZENIE KABLA ZASILAJ CEGO

1 Upewnij si , e wy cznik
urz dzenia jest w pozycji OFF. 
Pod cz za czony kabel 
zasilaj cy do gniazdka z ty u
urz dzenia.

2 Drugi koniec kabla zasilaj cego w ó  do najbli szego gniazdka 
sieciowego. 

W czenie zasilania
Upewnij si , e w cznik zasilania znajduje si  w po o eniu OFF. Pod cz dostarczony 
razem z urz dzeniem kabel zasilaj cy do gniazda znajduj cego si  w tylnej cz ci
urz dzenia. Nast pnie pod cz kabel zasilaj cy do najbli szego gniazdka elektrycznego. 
Przestaw w cznik zasilania do po o enia "ON". Wska nik na przycisku START ( ) 
zacznie wieci , a stany pozosta ych wska ników b d  odpowiada y ustawieniom 
standardowym urz dzenia sygnalizuj c gotowo  do pracy. Informacje na temat 
ustawie  standardowych znajduj  si  na stronie nast pnej.

Je li urz dzenie ma by  u ywane w innym kraju ni  zosta o zakupione musisz 
upewni  si , e lokalne zasilanie odpowiada wymaganiom urz dzenia. Je li
pod czysz urz dzenie do sieci z nieodpowiednim zasilaniem, mo e to 
spowodowa  nieodwracalne zniszczenie urz dzenia.

• Kabel zasilaj cy pod czaj tylko do w a ciwie uziemionego gniazdka.
• Nie stosuj przed u aczy i rozga ników.

• Urz dzenie przejdzie do trybu oszcz dzania energii po up ywie
okre lonego czasu od wykonania ostatniej operacji. Istnieje 
mo liwo  zmiany sposobu dzia ania trybów oszcz dzania energii. 
Patrz "PROGRAMY" (str.55).

• Urz dzenie powróci do ustawie  standardowych po up ywie 
okre lonego czasu od zako czenia kopiowania lub skanowania. 
Czas, po którym urz dzenie powróci do ustawie  standardowych, 
mo e zosta  zmieniony. Patrz "PROGRAMY" (str.55).

OstrzeżenieOstrzeżenie

Uwaga

Informacja



2

G owica skanuj ca
Gdy urz dzenie znajduje si  w trybie gotowo ci (gdy wieci wska nik na przycisku 
START ( ), lampa g owicy skanuj cej pozostaje ca y czas w czona.
Urz dzenie co jaki  czas dokonuje automatycznej regulacji g owicy skanuj cej
w celu zachowania optymalnej jako ci kopii. W tym czasie g owica skanera jest 
przesuwana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza uszkodzenia.

Ustawienia standardowe
Urz dzenie powraca do ustawie  standardowych po up ywie okre lonego czasu 
"Powrotu do ustawie  standardowych" (str.55) od zako czenia kopiowania lub 
skanowania lub dwukrotnym naci ni ciu przycisku. 
Standardowe ustawienia na pulpicie sterowniczym s  pokazane poni ej.

Je li kopiowanie zostanie rozpocz te bez dodatkowych zmian, przyj te zostan
nast puj ce ustawienia.

Wy czanie zasilania
Je li urz dzenie b dzie pozostawa o nieu ywane przez okre lony czas, przejdzie do 
trybu automatycznego wy czania (str.54), eby zminimalizowa  zu ycie energii. 
W przypadku gdy urz dzenie ma pozosta  przez d u szy czas nieu ywane, nale y
wy czy  zasilanie i od czy  kabel od sieci elektrycznej.

Liczba kopii 1 kopia

Regulacja kontrastu Auto

Skala kopiowania 100%

Podajnik Kaseta

A5 A4

A4 B5
A4 A5

141

86
70

Na wy wietlaczu wida  "0".
13



14
Post puj wed ug poni szego opisu, eby w o y  papier do podajnika.

PAPIER
Najlepsze rezultaty daje wy cznie praca z materia ami zalecanymi przez firm
OLIVETTI.

*1 Nie nale y u ywa  kopert o niestandardowym formacie, kopert z metalowymi 
spinkami, plastikowymi zapi ciami, gumkami, okienkami, przyklejonymi ju
znaczkami a tak e wype nionych powietrzem oraz zawieraj cych elementy 
samoprzylepne, poniewa  mog yby one fizycznie uszkodzi  urz dzenie.

*2 Papiery o gramaturze od 105 do 128 g/m2 podawane przez podajnik boczny 
wielokartkowy mog  mie  maksymalny format A4.

• Materia y nietypowe, takie jak folia i papiery samoprzylepne musz  by  podawane 
pojedynczo przez podajnik boczny wielokartkowy.

Podajnik 
papieru

Rodzaj materia u Format Gramatura

Kaseta Papier standardowy A4
A5
B5
Letter
Legal
Invoice

56g/m2 do 
80g/m2

Podajnik
boczny
wielokartkowy

Papier standardowy 
i karton

A4
A5
A6
B5
B6
Letter (8-1/2" x 11")
Legal (8-1/2" x 14")
Faktura (5-1/2" x 8-1/2")

56g/m2 do 
128g/m2*2

Materia y
nietypowe

Folie A4
Letter (8-1/2" x 11")

Koperty**1 Commercial 10
(4-1/8" x 9-1/2")
Monarch
(3-7/8" x 7-1/2")
DL
C5
3
 WK ADANIE PAPIERU
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WK ADANIE PAPIERU DO KASETY

1 Unie  uchwyt kasety na papier 
i wysu  j  do napotkania oporu.

2 Usu  blokad  p yty dociskaj cej. W celu jej usuni cia, nale y
obraca  blokad  p yty dociskaj cej w kierunku strza ki, a w 
mi dzyczasie naciska  do do u p yt  dociskaj c  w kasecie na 
papier.

3 Przetrzymaj blokad  p yty dociskaj cej, która zosta a wyj ta w 
w 2-ej kolejno ci. Aby zesk adowa  blokad  p yty dociskaj cej, 
nale y dokr ci  blokad , a  do zamocowania jej w 
odpowiedniej pozycji.

4 Dopasuj prowadnice do formatu papieru. ci nij d wigni
prowadnicy i przesu  j  tak, by by a dopasowana do 
szeroko ci papieru. Prowadnic w ó  do odpowiedniego 
otworu zaznaczonego w kasecie.

Blokada p yty naciskowej

A

B

Prowadnica 
papieru  B

Prowadnica 
papieru  A
15
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5 Przekartkuj papier i w ó  go do kasety. Upewnij si , e
kraw dzie kartek znajduj  si  pod zaczepami w naro nikach.

6 Ostro nie wsu  kaset  z powrotem do wn trza urz dzenia.

Ca kowita wysoko  pliku kartek nie mo e przekroczy  oznaczenia
( ). W o enie wi kszej liczby kartek spowoduje zaci cie papieru.

• Nale y si  upewni , e wk adany papier jest pozbawiony rozdar , zagi ,
kurzu i zgniece .

• Wszystkie kartki we wk adanym pliku powinny by  tego samego 
formatu i rodzaju.

• Wk adaj c papier nale y si  upewni , e prowadnice przylegaj  do 
kraw dzi papieru, ale nie powoduj  jego deformacji, poniewa
mog oby to powodowa  zaci cia papieru.

• Je li urz dzenie ma pozosta  nieu ywane przez d u szy czas, nale y
wyj  wszystkie kartki z kasety i przechowywa  je w suchym miejscu. 
Pozostaj c przez d u szy czas w urz dzeniu papier b dzie poch ania
wilgo  z powietrza, co b dzie powodowa o cz ste zaci cia papieru.

• Uzupe niaj c papier w kasecie nale y wyj  pozosta e kartki, do czy  je 
do nowego pliku i starannie wyrówna . Po o enie nowego pliku na 
wierzchu pozosta ych kartek mog oby prowadzi  do pobierania dwóch 
kartek na raz.

• Je li wysuwany papier si  zwija, problem ten mo na rozwi za  wk adaj c
papier do podajnika "do góry nogami".

Informacja

Informacja
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PODAWANIE R CZNE (równie  papiery nietypowe)
Wielokartkowy podajnik boczny mo e by  u ywany do podawania standardowego 
papieru, przezroczystych folii, folii samoprzylepnych, kopert i innych materia ów
nietypowych. Poprzez podajnik mog  by  podawane papiery o formacie od A6 do A4 
i gramaturze od 56g/m2 do 128g/m2. (Papiery o gramaturze od 105g/m2 do 128g/m2,
mog  mie  maks. format A4.)

Wielokartkowy podajnik boczny

1 Otwórz wielokartkowy podajnik boczny i wysu  dodatkow
podpórk .

• Poprzez wielokartkowy podajnik boczny mo na poda  maksymalnie 
50 kartek. (Pojemno  b dzie zale a a od rodzaju wk adanego 
papieru.)

• Obraz orygina u musi by  mniejszy od papieru lub materia u do 
kopiowania. Je li obraz orygina u jest wi kszy od papieru lub 
materia u, na kraw dziach kopii mog  powstawa  zabrudzenia.

eby zamkn  podajnik wielokartkowy, wykonaj kolejno czynno ci /

pokazane na rysunku obok, a nast pnie naci nij podajnik we 
wskazanym miejscu.

Informacja

Informacja

1

2

17
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2 Ustaw prowadnice na szeroko  papieru i w ó  papier 
ca kowicie do podajnika (stron  do drukowania do do u).

3 Naci nij przycisk wyboru podajnika ( ) eby wybra  podajnik
wielokartkowy.

4

• Papier nale y wsuwa  w sz  kraw dzi  w stron  wn trza 
urz dzenia.

• Specjalny papier, taki jak przezroczyste arkusze, etykiety i 
koperty, musi by  podawany pojedynczo, jeden arkusz na raz 
poprzez wielokartkowy pdajnik boczny.

• Podczas wykonywania kopii na foliach nale y od razu 
wyjmowa  ka d  wykonan  kopi  i nie dopuszcza , by le a y
jedna na drugiej. Wk adaj c koperty nale y si  upewni , e
s  one wyprostowane.

Uwagi dotycz ce wk adania kopert

• Koperty nale y podawa  pojedynczo wk adaj c je w sz  kraw dzi  do podajnika.
• Nie nale y u ywa  kopert o niestandardowym formacie, kopert z metalowymi 

spinkami, plastikowymi zapi ciami, gumkami, okienkami, przyklejonymi ju  znaczkami 
a tak e wype nionych powietrzem oraz zawieraj cych elementy samoprzylepne.

• Na kopertach, których powierzchnia nie jest idealnie g adka, poniewa  pokryta jest 
wypuk ymi emblematami, wydruki mog  si  rozmazywa .

• W pomieszczeniach o podwy szonej wilgotno ci i temperaturze koperty mog  si
samoczynnie zakleja  podczas drukowania.

• Nale y u ywa  wy cznie prostych i prawid owo z o onych kopert. Pogniecione 
koperty mog  powodowa  obni enie jako ci druku i zaci cia.

• Przyst puj c do drukowania nale y pami ta  o wybraniu odpowiedniego formatu 
w sterowniku drukarki (Com10, DL, C5 lub Monarch) - szczegó owe informacje na 
ten temat mo na znale  w elektronicznej instrukcji obs ugi.

• Zaleca si  wykonanie testowej kopii/wydruku przed wykonaniem danej kopii/wydruku.

Uwaga dotycz ca wk adania grubego papieru

Wykonywanie kopii na grubszym papierze wymaga rozgrzania zespo u
utrwalania do wy szej temperatury. Korzystaj c z grubego papieru, ustaw
program nr 29 na "2 (Wysoka)". (Patrz strony 55 i 56.)

Strona do drukowania

Informacja
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Ten rozdzia  opisuje jak zainstalowa  i skonfigurowa  oprogramowanie niezb dne
do korzystania z funkcji drukowania i skanowania. Jest równie  informacja jak 
przegl da  Instrukcj  Online.

OPROGRAMOWANIE
CD-ROM do czony do urz dzenia zawiera nast puj ce oprogramowanie:

Sterownik MFP
Sterownik drukarki
Sterownik drukarki umo liwia korzystanie z funkcji drukowania urz dzenia.
Sterownik drukarki zawiera Print Status Window. Monitoruje ono urz dzenie i 
informuje o statusie drukowania, nazwie drukowanego dokumentu i ewentualnych 
b dach.
Prosz  wzi  pod uwag , e Ekran Stanu Druku (Print Status Window) nie dzia a
je li urz dzenie jest u ytkowane jako drukarka sieciowa.

Sterownik skanera*

Sterownik skanera pozwala korzysta  z funkcji skanowania do aplikacji 
kompatybilnych z TWAIN i WIA.

Desktop Document Manager*
Desktop Document Manager jest zintegrowanym oprogramowaniem 
umo liwiaj cym atwe zarz dzanie dokumentami i plikami obrazu.

Button Manager*
Button Manager pozwala korzysta  z menu skanera w urz dzeniu, w celu 
zeskanowania dokumentu.

*Funkcja skanera jest dost pna tylko w przypadku, gdy urz dzenie jest pod czone
do komputera poprzez kabel USB. Je eli pod czenie do urz dzenia jest dokonane 
poprzez przewód LAN, wtedy mo na korzysta  tylko z funkcji drukowania.

• Obrazy ekranów w tej instrukcji g ównie przedstawiaj  Windows XP. 
W innych wersjach Windows, ekrany mog  si  ró ni  od tych w 
instrukcji.

• CD-ROM do czony do urz dzenia jest w instrukcji opisany jako 
"CD-ROM".

Informacja
4  
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
19
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PRZED INSTALACJ

Wymagania sprz towe i oprogramowania
Sprawd  poni sze wymagania sprz towe i oprogramowania w celu zainstalowania 
oprogramowania.

*1 Kompatybilny z Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, 
Windows XP lub Windows Vista preinstalowany model standardowo wyposa ony 
w port USB.

*2 Drukowanie nie jest dost pne w trybie MS-DOS.
*3 Urz dzenie nie obs uguje drukowania w rodowisku Macintosh.
*4 Wymagane s  uprawnienia administratora, aby zainstalowa  oprogramowanie 

korzystaj c z instalatora.

rodowisko instalacji i oprogramowanie u ytkowe
Tabela poni ej pokazuje sterowniki i oprogramowanie, które mo na zainstalowa
w ka dej wersji Windows oraz metod  pod czenia interfejsu.

*1 Zainstalowany sterownik drukarki b dzie si  ró ni  w zale no ci od typu 
po czenia mi dzy urz dzeniem a Twoim komputerem.

*2 Mimo, e jest mo liwe zainstalowanie Button Manager oraz Desktop Document 
Manager na Windows 98/Me/2000/XP/Vista, ani Button Manager ani funkcja  
skanowania Desktop Document Manager nie mo e by  faktycznie u ywana.

Typ komputera IBM PC/AT lub kompatybilny wyposa ony w USB 2.0*11 lub 
10Base-T LAN interfejs

System operacyjny*2 *3 Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional*4,
Windows XP*4, Windows Vista*4*

Monitor 800 x 600 punktów (SVGA) ekran z 256 kolorami (lub lepszy)

Wolne miejsce na 
twardym dysku

150 MB lub wi cej

Inne wymagania 
sprz towe

rodowisko, w którym ka dy z systemów operacyjnych 
wymienionych powy ej mo e w pe ni dzia a

Kabel System operacyjny
Sterownik 
drukarki Sterownik 

skanera
Button

Manager

Desktop 
Document 
Manager

USB Windows 98/Me/
2000/XP/Vista

Dost pny*1
Dost pny

LAN Windows 98/Me/
2000/XP/Vista Niedost pny*2
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Korzystanie z urz dzenia pod czonej poprzez kabel USB

1 Kabel USB nie mo e by  pod czony do urz dzenia. Przed 
instalacj  upewnij si , e kabel nie jest pod czony.
Je li kabel jest pod czony, pojawi si  okno Plug and Play. Gdy to si
stanie, kliknij przycisk "Kasuj", aby zamkn  okno i od cz kabel.

2 W ó  CD-ROM do nap du CD-ROM Twojego komputera.

3 Kliknij przycisk "start", kliknij "Mój komputer" ( ), 
i dwukrotnie kliknij ikon  CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer",

a nast pnie kliknij ikon  nap du CD-ROM ( ).
• W Windows 98/Me/2000, dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a nast pnie

dwukrotnie kliknij ikon  CD-ROM.

4 Dwukrotnie kliknij ikon  "setup" ( ).
W systemie Windows Vista, je li pojawi si  komunikat z pro b  o 
potwierdzenie, kliknij przycisk "Zezwalaj".

5 Pojawi si  okno "LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE". Upewnij 
si , e rozumiesz tre  licencji oprogramowania, a nast pnie
kliknij przycisk "Tak".

6 Przeczytaj "Wy wietl plik README" w oknie "Witamy", a 
nast pnie kliknij przycisk "Dalej".

• Je eli potrzebujesz korzysta  z ró nych metod po czenia po 
zainstalowaniu oprogramowania za po rednictwem cza USB lub cza 
sieciowego, wtedy musisz rozinstalowa  oprogramowanie, a nast pnie
zainstalowa  go na nowo przy zastosowaniu nowej metody po czenia.

• W poni szych opisach zak ada si , e myszka jest skonfigurowana do 
prawor cznej obs ugi.

• Funkcja skanera dzia a tylko przy u yciu poru i kabla USB.
• Gdy pojawia si  komunikat o b dzie, post puj zgodnie z instrukcj  na 

ekranie, aby rozwi za  problem. Po rozwi zaniu problemu procedura 
instalacji b dzie kontynuowana. W zale no ci od rodzaju problemu, 
mo esz klikn  przycisk "Kasuj", aby opu ci  instalatora. W tym 
przypadku zacznij instalacj  od pocz tku po rozwi zaniu problemu.

Kabel zostanie pod czony w kroku 13.

Istnieje mo liwo  wy wietlenia tre ci "LICENCJA NA 
OPROGRAMOWANIE" w innym j zyku poprzez wybranie danego 
j zyka z menu. eby zainstalowa  oprogramowanie w innym j zyku,
kontynuuj procedur  instalacyjn  w wybranym j zyku.

Informacja

Informacja

Informacja
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7 eby zainstalowa  ca y
pakiet oprogramowania, 
kliknij przycisk 
"Standardowy" i przejd  do 
punktu 12.

eby zainstalowa  tylko 
wybrane elementy 
oprogramowania, kliknij 
przycisk "Klient" i przejd
do nast pnego punktu.

8 Kliknij przycisk "Sterownik 
drukarki".
Aby zobaczy  dok adne 
informacje o oprogramowaniu, 
kliknij przycisk "Wy wietl plik 
README".

7 eby zainstalowa  ca y
pakiet oprogramowania, 
kliknij przycisk 
"Standardowy" i przejd  do 
punktu 12.

eby zainstalowa  tylko 
wybrane elementy 
oprogramowania, kliknij 
przycisk "Klient" i przejd
do nast pnego punktu.

8 Kliknij przycisk "Sterownik 
drukarki".
Aby zobaczy  dok adne 
informacje o oprogramowaniu, 
kliknij przycisk "Wy wietl plik 
README".

d-Copia 200D d-Copia 201D
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9 Wybierz "Pod czona do 
tego komputera" i kliknij 
przycisk "Dalej".

Post puj wed ug instrukcji 
pojawiaj cych si  na ekranie.
Gdy pojawi si  komunikat "Instalacja 
oprogramowania OLIVETTI zosta a
zako czona.", kliknij przycisk "OK" i 
przejd  do punktu 12.

9 Pliki niezb dne do 
zainstalowania sterownika 
MFP s  skopiowane.
Prosz  post powa  zgodnie z 
instrukcjami na ekranie.

Kiedy pojawi si  wiadomo
"Zainstalowanie 
oprogramowania OLIVETTI 
skompletowane.", kliknij na 
przycisk "OK".

10 Powrócisz do okna w kroku 8. Je li chcesz zainstalowa  Button 
Manager lub Desktop Document Manager, kliknij przycisk 
"Oprogramowanie narz dziowe".
Je li nie chcesz instalowa  w/w oprogramowania, kliknij przycisk "Zamknij" 
i przejd  do kroku 12.

Instalowanie Oprogramowania narz dziowego

11 Kliknij przycisk "Button Manager" 
lub "Desktop Document 
Manager".
Aby zobaczy  szczegó owe informacje o 
oprogramowaniu, kliknij przycisk 
"Wy wietl plik README".
Post puj zgodnie z instrukcjami na 
ekranie.

d-Copia 200D d-Copia 201D

• Je li korzystasz z systemu Windows Vista i pojawi si  komunikat 
ostrzegawczy, kliknij przycisk "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".

• Je li u ywasz Windows 2000/XP i pojawi si  komunikat ostrzegawczy 
dotycz cy testu logo Windows lub cyfrowego podpisu, kliknij  "Mimo to 
kontynuuj" lub "Tak".

Po instalacji mo e pojawi  si  komunikat prosz cy o zrestartowanie 
komputera. W tym przypadku, kliknij przycisk "Tak", aby zrestartowa  komputer.

Uwaga

Informacja
23
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12 Po zako czeniu instalacji kliknij przycisk "Zamknij".

Pojawi si  informacja na temat sposobu pod czenia urz dzenia do 
komputera. Kliknij przycisk "OK".

13 Upewnij si , e jest w czone zasilanie urz dzenia, a nast pnie 
pod cz kabel USB (str.25).
Windows wykryje urz dzenie i pojawi si  ekran Plug and Play.

14 Post puj wed ug instrukcji w oknie funkcji plug and play, eby 
zainstalowa  sterownik.
Post puj wed ug instrukcji pojawiaj cych si  na ekranie.

Instalacja oprogramowania zostanie zako czona.
• Je li zainstalowany zosta  program Button Manager, nale y dokona  konfiguracji tego 

programu post puj c wed ug opisu "Konfiguracja programu Button Manager" (str.36).
• Je li zainstalowany zosta  program Desktop Document Manager, pojawi si  okno 

konfiguracji tego programu. Post puj wed ug instrukcji pojawiaj cych si  na 
ekranie, eby skonfigurowa  program Desktop Document Manager.

Je li w systemie Windows 98/Me/2000 pojawi si  okno pokazane ni ej,
kliknij przycisk "Skip" lub przycisk "Continue", eby kontynuowa
instalacj  programu Desktop Document Manager.

Je li zostanie wybrany "Skip", instalacja 
Desktop Document Manager przebiegnie 
bez instalacji Desktop Document Manager 
Imaging.
Je li zostanie wybrany "Continue", Desktop 
Document Manager Imaging zostanie 
zainstalowany. Je li na Twoim komputerze 
jest zainstalowany Imaging for Windows, 
Desktop Document Manager Imaging 
zostanie nadpisany na Imaging for Windows.

• Je li korzystasz z systemu Windows Vista i pojawi si  komunikat ostrzegawczy, 
kliknij przycisk "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".

• Je li u ywasz Windows 2000/XP i pojawi si  komunikat ostrzegawczy 
dotycz cy testu logo Windows lub cyfrowego podpisu, kliknij  "Mimo to 
kontynuuj" lub "Tak".

Po instalacji mo e pojawi  si  komunikat prosz cy o zrestartowanie komputera. 
W tym przypadku, kliknij przycisk "Tak", aby zrestartowa  komputer.

• Je li korzystasz z systemu Windows Vista i pojawi si  komunikat ostrzegawczy, 
kliknij przycisk "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".

• Je li u ywasz Windows 2000/XP i pojawi si  komunikat ostrzegawczy 
dotycz cy testu logo Windows lub cyfrowego podpisu, kliknij  "Mimo to 
kontynuuj" lub "Tak".

Przed opisan  procedur  mo e si  pojawi  okno instalacyjne "USB 2.0 
Composite Device". W takim przypadku nale y post powa  wed ug
instrukcji pojawiaj cych si  na ekranie, eby zainstalowa  urz dzenie 
"USB 2.0 Composite Device".

Uwaga
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Pod czenie kabla USB
Post puj wed ug poni szego opisu, eby pod czy  urz dzenie do komputera.
Kabel USB umo liwiaj cy po czenie urz dzenia z komputerem nie jest elementem zestawu. 
Prosimy o zakupienie kabla umo liwiaj cego pod czenie posiadanego komputera.

1 Pod cz kabel do gniazda USB w 
urz dzeniu.

2 Drugi koniec podl cz do portu USB 
komputera.

U ytkowanie urz dzenia jako drukarki sieciowej (tylko d-Copia 201D)

1 W ó  kabel LAN do cza LAN na  
maszynie.
U ywaj kabla sieciowego, który jest 
ekranowany.

2 W cz urz dzenie.

3 W ó  CD-ROM do nap du CD-ROM Twojego komputera.

4 Kliknij przycisk "start", kliknij "Mój komputer" ( ), and then 
i dwukrotnie kliknij ikon  CD-ROM ( ).
• W systemie Windows Vista kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer",

a nast pnie kliknij ikon  nap du CD-ROM ( ).
• W Windows 98/Me/2000, dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a nast pnie

dwukrotnie kliknij ikon  CD-ROM.

• Interfejs USB dzia a prawid owo w komputerach zgodnych ze 
standardem PC/AT wyposa onych standardowo w z cze USB i 
pracuj cych w systemie Windows 98, Windows Me, Windows 2000 
Professional, Windows XP Professional lub Windows Vista.

• Nie nale y pod cza  kabla USB przed zainstalowaniem sterownika 
drukarki. Kabel USB nale y pod czy  podczas instalacji sterownika.

• Przewody Interfejsu dla pod czenia urz dzenia do Twojego komputera nie s
zawarte w dostawie maszyny. Prosimy, o zaopatrzenie si  w odpowiednie 
kable w celu po czenia z komputerem.

• Je eli zamierzasz u ywa  maszyn  jako skanera, musi ona by
pod czona do Twojego komputera za po rednictwem kabla interfejsu  
USB. Funkcja skanowania nie mo e by  wykorzystana, je li maszyna 
po czona jest poprzez przewód LAN.

Uwaga
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5 Dwukrotnie kliknij ikon  "setup" ( ).
W systemie Windows Vista, je li pojawi si  komunikat z pro b  o 
potwierdzenie, kliknij przycisk "Zezwalaj".

6 Pojawi si  okno "LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE". Upewnij 
si , e rozumiesz tre  licencji oprogramowania, a nast pnie
kliknij przycisk "Tak".

7 Przeczytaj "Wy wietl plik README" w oknie "Witamy", a 
nast pnie kliknij przycisk "Dalej".

Ustawienie adresu IP
To ustawienie wymagane jest tylko jeden raz, kiedy u ywa si  urz dzenia w sieci.

8 Kliknij na przycisk "Ustaw adres 
IP".

9 Drukarka lub drukarki pod czone 
do sieci zostan  zidentyfikowane. 
Kliknij na drukark  do 
skonfigurowania (urz dzenie), a 
nast pnie kliknij na przycisk 
"Next".

Istnieje mo liwo  wy wietlenia tre ci "LICENCJA NA 
OPROGRAMOWANIE" w innym j zyku poprzez wybranie danego 
j zyka z menu. eby zainstalowa  oprogramowanie w innym j zyku,
kontynuuj procedur  instalacyjn  w wybranym j zyku.

W celu ustawienia adresu IP maszyny, nale y post powa  wed ug ni ej 
podanych kroków. Je eli urz dzenie jest ju  pod czone do sieci, a jego 
adres IP zosta  ustawiony, przejd  do "LPR (TCP/IP) bezpo rednie 
drukowanie" (str.27).

Informacja

Informacja
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10 Wprowad  adres IP, subnet mask, 
i default gateway.
Ustawienia w okienku wy ej s
przyk adami.
Nale y upewni  si  u administratora 
sieci, czy dane, które musz  by
wprowadzone, a dotycz ce adresu IP, 
subnet mask i default gateway s
poprawne.

11 Kliknij na przycisk "Next".

12 Kliknij na przycisk "Yes" kiedy pojawi si  okno Confirmation 
dialogue.
Przejd  do kroku 11 na stronie 28.

LPR (TCP/IP) bezpo rednie drukowanie
Po krokach 1-7 na stronach 25-26

8 Kliknij na przycisk "Sterownik 
Drukarki".
Je eli adres IP nie zosta  ustawiony, 
kliknij najpierw na przycisk "Ustaw adres 
IP" i przejd  do kroku 8 na stronie 26.

• Adres "Ethernet" podany jest na lewej stronie maszyny, obok cz   LAN.
• Je eli urz dzenie nie mo e by  zidentyfikowane, wprowad  adres

Ethernet i kliknij na przycisk "Initialize" w celu rozpocz cia adresu IP. 
Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a  do klikni cia na przycisk  
"OK", a nast pnie na przycisk "Search". Je eli maszyna nie mo e by
jeszcze zidentyfikowana, to wtedy nale y unieszkodliwi  firewall Twojego 
komputeru i powtórzy  procedur  instalacyjn  od samego pocz tku.

Kiedy zosta o wybrane "Pobierz Automatycznie Adres IP", to wtedy adres IP 
mo e nieraz zmieni  si  w sposób automatyczny. To zapobiegnie 
drukowaniu. W tym przypadku, wybierz "Nadaj adres IP" i wprowad  adres IP.

Informacja
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9 Odczytaj wiadomo  w oknie "Welcome" , a nast pnie kliknij 
na przycisk "Next".

10 Wybierz bezpo rednie
drukowanie "LPR Direct Print" i 
kliknij na przycisk "Next".

11 Drukarka lub drukarki pod czone 
do sieci zostan  zidentyfikowane. 
Kliknij na drukark  do 
skonfigurowania (urz dzenie), a 
nast pnie kliknij na przycisk 
"Next".

12 W oknie do ustawienia nazwy 
docelowego portu druku, upewnij 
si  czy ":lp" pojawi si  na koniec 
adresu i  kliknij na przycisk 
"Next".

13 Pojawi si  okno, które umo liwi 
Ci sprawdzenie wprowadzonych 
danych. Upewnij si , czy dane s
prawid owe i wtedy kliknij na 
przycisk "Koniec".
Je eli którykolwiek wpis jest 
niew a ciwy,kliknij na przycisk "Back" w 
celu powrotu do odpowiedniego okna, i 
popraw dany wpis.

Je eli adres IP urz dzenia nie mo e by  znaleziony, upewnij si  czy  
maszyna jest pod czona do zasilania oraz czy kabel sieciowy jest 
prawid owo pod czony, a nast pnie kliknij na przycisk "Search".

Jakakolwiek nazwa mo e zosta  wprowadzona do "Nazwy Portu 
Drukarki" (maximum 38 znaków).

d-Copia 200D/201D 
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14 Wybierz port , który zamierzasz u ywa  z maszyn , i kliknij na 
przycisk "Next".

15 Wybierz czy chcesz lub czy nie chcesz, aby drukarka by a
Twoj  standardow  drukark  i kliknij na przycisk "Next".
Post puj wed ug instrukcji na ekranie.

16 Kiedy pojawi si  wiadomo  "Zainstalowanie oprogramowania 
OLIVETTI skompletowane.", kliknij na przycisk "OK".

17 Kiedy pojawi si  ekran "Koniec", kliknij na przycisk "Zamknij".

Skompletowanie zainstalowania oprogramowania.

Korzystanie z urz dzenia jako drukarki udost pnionej
(tylko d-Copia 201D)
Je li urz dzenie ma by  u ywane jako drukarka udost pniona w sieci, nale y wykona
opisane poni ej czynno ci, eby zainstalowa  sterownik w komputerze-kliencie.

1 Wykonaj czynno ci od 2 do 6 z opisu "Korzystanie z urz dzenia 
pod czonej poprzez kabel USB" (str.21).

2 Kliknij przycisk "Klient".

• Je eli u ywasz Windows Vista i pojawi si  okno ostrzegawcze, nale y
wtedy klikn  "Zainstaluj w ka dym razie to oprogramowanie sterownika".

• Je eli u ywasz Windows 2000/XP i pojawi si  okno ostrzegawcze 
dotycz ce testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, nale y wtedy 
klikn   "Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

Po dokonaniu zainstalowania, mo e pojawi  si  wiadomo
nak aniaj ca Ci  do w czenia na nowo Twojego komputera. W takim 
przypadku, kliknij na przycisk "Tak" , aby wznowi  dzia anie komputera.

eby skonfigurowa  odpowiednie ustawienia w sterowniku drukarki, 
nale y post powa  zgodnie z instrukcj  obs ugi lub plikami pomocy do 
systemu operacyjnego.

Uwaga
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3 Kliknij przycisk "Sterownik 
drukarki".
Kliknij przycisk "Wy wietl plik Readme", 
eby wy wietli  informacje na temat 

wybranych elementów pakietu.

4 Wybierz "Pod czona przez sie ",
a nast pnie kliknij przycisk 
"Dalej".

5 Kliknij przycisk "Dodaj port 
sieci…".
Je li korzystasz z systemu Windows 
98/Me/2000/XP, mo esz równie  klikn
przycisk "Dodaj port sieci…" i wybra
drukark , która ma by  udost pniona 
przegl daj c zasoby sieci widoczne w 
wy wietlonym oknie. (W systemie 
Windows Vista przycisk "Dodaj port 
sieci…" nie jest niedost pny.).

6 Wybierz udost pnion  drukark
sieciow ,a nast pnie kliknij 
przycisk "OK".
Spytaj administratora sieci o nazw
serwera i oraz nazw  drukarki 
przydzielon  opisywanemu urz dzeniu 
w sieci.



4

7 W oknie wyboru portu drukarki okre l, czy drukarka ma by
udost pniona oraz czy urz dzenie ma by  drukark  domy ln .
Dokonaj odpowiednich ustawie , a nast pnie kliknij przycisk 
"Dalej".
Post puj wed ug instrukcji pojawiaj cych si  na ekranie.

8 Powrócisz do okna pokazanego w punkcie 3. Kliknij przycisk 
"Zamknij".

Procedura instalacji oprogramowania zostanie zako czona.

Wspólne wykorzystywanie drukarki, przy zastosowaniu
tworzenia sieci windows (d-Copia 201D)
Je eli urz dzenie b dzie u ytkowane jako wspólna drukarka w sieci, nale y
post powa  zgodnie z poni sz  procedur  w celu zainstalowania sterownika 
drukarki w komputerze-kliencie.

1 Wykonaj dzia ania od 3 do 7 w paragrafie "U ytkowanie 
urz dzenia jako drukarki sieciowej" (str.25), (str.26).

2 Kliknij na przycisk "Sterownik 
Drukarki".

• Je li korzystasz z systemu Windows Vista i pojawi si  komunikat ostrzegawczy, 
kliknij przycisk "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".

• Je li u ywasz Windows 2000/XP i pojawi si  komunikat ostrzegawczy 
dotycz cy testu logo Windows lub cyfrowego podpisu, kliknij  "Mimo to 
kontynuuj" lub "Tak".

Po zako czeniu instalacji mo e pojawi  si  komunikat z pro b  o 
ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku kliknij przycisk 
"Tak", eby ponownie uruchomi  komputer.

W celu skonfigurowania odpowiednich ustawie  w programie 
obs ugujcym druk, patrz Instrukcje Obs ugi lub plik pomocniczy Twojego 
systemu operacyjnego.

Uwaga
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3 Wybierz "Wspólna Drukarka" i  
kliknij na przycisk "Next".

4 Odno nie portu, który ma by
u yty, wybierz ustawienie  
maszyny jako wspólnej drukarki, 
a nast pnie kliknij na przycisk 
"Next".
Je eli korzystasz z Windows 
98/Me/2000/XP, mo esz tak e klikn
na przycisk "Dodaj Port Sieciowy" i 
wybierz drukark , która ma by  wspólnie 
wykorzystywana poprzez przegl danie 
sieci w wy wietlonym oknie. (W  
Windows Vista,  przycisk "Dodaj Port 
Sieciowy" nie pojawia si .

5 Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6 Kiedy pojawi si  ekran "Koniec", kliknij na przycisk "Zamknij".

W tym miejscu zainstalowanie oprogramowania jest skompletowane.

Je eli wspólna drukarka nie pojawi si  na li cie, sprawd  ustawienia w 
programie obs uguj cym drukark .

Po dokonaniu zainstalowania, mo e pojawi  si  wiadomo
nak aniaj ca Ci  do w czenia na nowo Twojego komputera. W takim 
przypadku, kliknij na przycisk "Tak" , aby wznowi  dzia anie komputera.

Informacja
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WSKAZNIKI NA PULPICIE STEROWNICZYM

Wska nik ONLINE i wska nik START( ) informuj  o stanie drukarki lub skanera.

Wska nik START
wieci: Sygnalizuje, e urz dzenie jest gotowe do kopiowania lub drukowania, 

albo skanowanie jest w trakcie.
Pulsuje: Wska nik miga w nast puj cych sytuacjach:

• Gdy zadanie drukowania jest przerwane.
• Podczas rezerwacji zadania kopiarki.
• Gdy jest wymieniany toner w czasie wykonywania kopiowania lub drukowania.

Nie wieci:Wska nik jest wy czony w nast puj cych sytuacjach:
• W czasie kopiowania lub skanowania.
• Urz dzenie jest w trybie automatycznego wy czenia.
• Gdy nast pi  b d lub zaci cie papieru.
• Podczas drukowania online.

Wska nik ONLINE
Stan wska nika ONLINE mo na zmienia  przy pomocy przycisku ONLINE.

wieci: Sygnalizuje, e urz dzenie jest gotowe do drukowania albo jest 
w trakcie skanowania (urz dzenie znajduje si  w trybie "on line").

Pulsuje: Urz dzenie drukuje lub odbiera dane z komputera.
Nie wieci:Kopiowanie jest w trakcie (urz dzenie znajduje si  w trybie "off line").

Wska nik oszcz dzania energii
wieci: Sygnalizuje, e urz dzenie znajduje si  w trybie oszcz dzania energii.

Pulsuje: Oznacza, e urz dzenie przechodzi procedur  inicjalizacyjn  (po otwarciu 
i zamkni ciu pokrywy bocznej lub po wy czeniu i w czeniu zasilania).

Wska nik SCAN
wieci: Naci ni ty zosta  przycisk SCAN ( ) i urz dzenie znajduje si  w trybie 

skanowania.
Pulsuje: W komputerze wybrane zosta o polecenie skanowania, albo w pami ci

urz dzenia znajduj  si  zeskanowane dane.
Nie wieci:Urz dzenie znajduje si  w trybie kopiowania.

eby skonfigurowa  odpowiednie ustawienia serwera druku, post puj
zgodnie z instrukcj  obs ugi lub plikami pomocy systemu operacyjnego.

Informacja
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DRUKOWANIE

Otwieranie okna sterownika drukarki (z menu "Start")
Poni ej opisane s  dwa sposoby otwierania okna sterownika drukarki.

1 Kliknij przycisk "Start".

2 Kliknij "Panel sterowania", wybierz "Drukarki i inne 
urz dzenia", a nast pnie kliknij "Drukarki i faksy".
• W systemie Windows Vista kliknij przycisk "Panel sterowania",

a nast pnie kliknij "Drukarka".
• W systemie Windows 98/Me/2000 wybierz "Ustawienia" i kliknij

"Drukarki".

3 Kliknij ikon  sterownika drukarki "Olivetti d-Copia 200D/201D" 
w oknie "Drukarki", a nast pnie z menu "Plik" wybierz 
"W a ciwo ci".

4 W systemie Windows Vista kliknij wybierz opcj  "W a ciwo ci" z menu 
"Organizuj".

4 Kliknij przycisk "Preferencje druku" na karcie "Ogólne".
W systemie Windows 98/Me kliknij kart  "Ustawienia".
Pojawi si  okno dialogowe sterownika drukarki.

Wskazówki dotycz ce rozwi zywania problemów z drukowaniem mo na
znale  w elektronicznej instrukcji obs ugi sterownika.

Wi cej informacji na temat kart "Ogólne", "Szczegó y",
i "Udost pnianie" mo na znale  w dokumentacji systemu 
Windows i plikach pomocy.

Informacja
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Jak drukowa

1 Upewnij si , e w kasecie znajduje si  papier danego formatu 
i rodzaju.
Opis wk adania papieru znajduje si  w cz ci instrukcji po wi conej 
kopiowaniu. Patrz "WK ADANIE PAPIERU" (str.14).

2 Otwórz dokument, który chcesz wydrukowa , a nast pnie 
wybierz polecenie "Drukuj" w menu "Plik" aplikacji.

3 Upewnij si , e urz dzenie "Olivetti d-Copia 200D/201D" jest 
wybrane jako bie ca drukarka. Je li chcesz zmieni  ustawienia 
druku, kliknij przycisk "Preferencje", eby otworzy  odpowiednie 
okno dialogowe.
W systemie Windows 98/Me kliknij przycisk "W a ciwo ci".
W systemie Windows 2000 przycisk "W a ciwo ci" jest niedost pny.
Ustawie  mo na dokona  prze czaj c kart  "Drukarka" w oknie 
dialogowym "Drukuj".

4 Okre l parametry drukowania, w czaj c w to liczb  kopii, 
rodzaj papieru i jako  druku, a nast pnie kliknij przycisk 
"Drukuj", eby rozpocz  drukowanie.
W systemie Windows 98/Me, eby rozpocz  drukowanie, nale y klikn
przycisk "OK". Wi cej informacji na temat ustawie  drukowania mo na znale
w instrukcji elektronicznej i pliku pomocy sterownika drukarki.

• Je li drukowanie zostanie rozpocz te podczas kopiowania, kopiowanie 
b dzie kontynuowane. Po zako czeniu kopiowania, drukowanie si
rozpocznie, je li naci ni ty zostanie dwukrotnie przycisk, naci ni ty
zostanie przycisk ONLINE, eby prze czy  urz dzenie do trybu "on line", 
albo up ynie oko o 60 sekund*.
* Czas ten zale y od odpowiedniego programu. Patrz "PROGRAMY" (str.55)

• Po odebraniu polecenia druku urz dzenia automatycznie wyjdzie z trybu 
obni onego zu ycia energii lub trybu automatycznego wy czenia.

• Je li format papieru wybrany w aplikacji b dzie wi kszy od papieru 
znajduj cego si  w drukarce, fragment obrazu mo e nie zosta
przeniesiony na papier i pozostanie on na powierzchni b bna
wiat oczu ego. W takiej sytuacji druga strona kartki mo e zosta

zanieczyszczona. Nale y wtedy wybra  odpowiedni format papieru 
i wydrukowa  dwie lub trzy strony, eby wyczy ci  b ben.

• Je li polecenie druku zostanie wydane w trakcie skanowania, dane do 
druku b d  przechowywane w pami ci urz dzenia. Po zako czeniu
skanowania drukowanie rozpocznie si  automatycznie.

Informacja
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SKANOWANIE
Button Manager  jest programem wspó pracuj cym ze sterownikiem skanera i 
umo liwiaj cym wykorzystywanie opisywanego urz dzenia do skanowania. eby 
skanowanie by o mo liwe, program Button Manager musi by  powi zany z menu 
skanowania w urz dzeniu.
Wykonaj czynno ci opisane poni ej, eby powi za  program Button Manager ze 
zdarzeniami skanera.

Korzystanie z programu Button Manager
Konfiguracja programu Button Manager
Windows XP/Vista

1 W menu "Start" kliknij "Panel sterowania", wybierz "Drukarki i inne 
urz dzenia", a nast pnie kliknij "Skanery i aparaty fotograficzne". 
Prawym klawiszem kliknij ikon  "Olivetti d-Copia 200D/201D" i 
wybierz "W a ciwo ci" w menu, które si  pojawi.
W systemie Windows Vista kliknij przycisk "Start" wybierz "Panel sterowania", a 
nast pnie kliniij "Sprz t" i d wi ki a nast pnie "Skanery i aparaty fotograficzne".

2 W oknie "W a ciwo ci" kliknij kart  "Zdarzenia".

3 Kliknij przycisk "Wybierz zdarzenie" 
i z rozwijanego menu wybierz "Menu 
Skanowania SC1". Wybierz "Olivetti Button 
Manager S" w menu  "Uruchom ten program", 
a nast pnie kliknij przycisk "Zastosuj".

4 Powtarzaj czynno  3, eby przyporz dkowa
kolejne operacje opcjom od "Menu Skanowania SC2" do "Menu 
Skanowania SC6".
Kliknij przycisk "Wybierz zdarzenie", a nast pnie z rozwijanego menu 
wybierz "Menu Skanowania SC2". Wybierz "Olivetti Button Manager S" w 
polu "Uruchom ten program", a nast pnie kliknij przycisk "Zastosuj". 
Przeprowad  te same czynno ci dla wszystkich zdarze  do "Menu 
Skanowania SC6".
Po zako czeniu ustawie  kliknij przycisk "OK". Po zako czeniu ustawie
w systemie Windows nale y uruchomi  program "Button Manager", 
dokona  szczegó owych regulacji, a nast pnie zeskanowa  obraz u ywaj c
przycisków na pulpicie sterowniczym urz dzenia. Opis uruchamiania 
programu Button Manager i dokonywania niezb dnych ustawie  patrz 
"Dokonywanie ustawie  parametrów skanowania" (str.38).

Rozwi za  problemów zwi zanych z funkcj  skanowania szukaj 
w instrukcji "Online" lub plikach pomocy sterownika.

Informacja
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Windows 98/Me/2000
eby mo na by o zeskanowane w systemie Windows 98, Windows Me i Windows 

2000  obrazy wysy a  bezpo rednio do wybranych aplikacji przy pomocy programu 
Button Manager nale y dokona  ustawie  opisanych poni ej.

1 Kliknij przycisk "Start", w "Ustawieniach" wybierz "Panel 
sterowania" i otwórz "Skanery i aparaty fotograficzne". 

2 Wybierz "Olivetti d-Copia 200D/201D" i kliknij przycisk "W a ciwo ci".
W systemie Windows Me,  kliknij prawym przyciskiem ikon  "Olivetti d-Copia 
200D/201D", a nast pnie w menu, które si  pojawi, wybierz opcj  "W a ciwo ci".

3 W oknie "W a ciwo ci" kliknij kart
"Zdarzenia".

4 Kliknij przycisk "Zdarzenia skanera" i wybierz 
"Menu Skanowania SC1" z rozwijanego menu. 
Wybierz "Olivetti Button Manager S" w polu 
"Wy lij do tej aplikacji" a nast pnie kliknij 
przycisk "Zastosuj".

5 Wykonaj czynno ci opisane w punkcie 4, eby dokona  ustawie
dla opcji od "Menu Skanowania SC2" do "Menu Skanowania SC6".
Kliknij przycisk "Wybierz zdarzenie" i z rozwijanego menu wybierz "Menu 
Skanowania SC2". Wybierz w polu "Uruchom ten program" wybierz "Olivetti 
Button Manager S", a nast pnie kliknij przycisk "Zastosuj". Wykonaj te 
same czynno ci dla wszystkich zdarze  do "Menu Skanowania SC6".
Po zako czeniu ustawie  kliknij przycisk "OK", eby zamkn  okno 
sterownika. Po zako czeniu ustawie  w systemie Windows nale y
uruchomi  program "Button Manager", dokona  szczegó owych ustawie ,
a nast pnie zeskanowa  obraz u ywaj c przycisków na pulpicie 
sterowniczym urz dzenia. Opis uruchamiania programu Button Manager 
i dokonywania niezb dnych ustawie  patrz "Dokonywanie ustawie
parametrów skanowania" (na stronie nast pnej).

W systemie Windows Me mo e si  zdarzy , e ikona "Skanery i aparaty 
fotograficzne" nie b dzie widoczna bezpo rednio po zako czeniu instalacji 
sterownika urz dzenia. Je li ikona si  nie pojawi, nale y klikn  przycisk 
"Wy wietl wszystkie opcje panelu sterowania". Spowoduje to wy wietlenie ikony 
"Skanery i aparaty fotograficzne".

Je li widoczne s  równie  nazwy 
innych aplikacji, nale y upewni  si ,
e zaznaczony jest tylko przycisk opcji 

odpowiadaj cy programowi Button 
Manager.

Informacja

Informacja
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Dokonywanie ustawie  parametrów skanowania
Po zako czeniu ustawie  w dotycz cych programu Button 
Manager w systemie Windows nale y skonfigurowa
ustawienia skanowania w samym programie Button 
Manager. W celu skonfigurowania ustawie  w programie 
Button Manager nale y klikn  ikon  ( ) na pasku zada
i z menu, które si  pojawi, wybra  "Ustawienia". 
Szczegó owe informacje na temat konfiguracji poszczególnych ustawie  mo na
znale  w elektronicznej instrukcji obs ugi lub pliku pomocy.

Pokazane ustawienie umo liwia automatyczne 
zeskanowanie z rozdzielczo ci  75 dpi wielu 
dokumentów z SPF i wys anie ich do programu 
Desktop Document Manager przy pomocy 
opcji "SC1" ( ) w menu urz dzenia.

Zgodnie z powy szymi ustawieniami wybór zdarzenia SC1 spowoduje 
automatyczne uruchomienie programu Button Manager, który nast pnie 
prze le obraz do programu Desktop Document Manager (jest to 
fabryczne ustawienie standardowe), który zostanie automatycznie 
uruchomiony po odebraniu obrazów.

Informacja



4

Przep yw zada  w programie Button Manager
Program Button Manager mo e automatycznie przechwytywa  odpowiednie 
informacje o zdarzeniach wysy ane przez urz dzenie d-Copia 200D/201D na 
podstawie ustawie  dokonywanych na pulpicie sterowniczym d-Copia 200D/201D 
(SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6). 
Umo liwia to bezpo rednie przes anie zeskanowanych obrazów do wybranej 
aplikacji.

Dokonanie odpowiedniego ustawienia dla 
urz dzenia Olivetti d-Copia 200D/201D 
w sterowniku zdarze  systemu Windows 
umo liwi przechwytywanie przez program Button 
Manager zeskanowanych obrazów wysy anych
przez urz dzenie i przekazywanie ich zgodnie z 
ustawieniem do jednej z sze ciu aplikacji.
Odpowiedniego ustawienia mo na dokona
w oknie dialogowym sterownika zdarze
systemu Windows lub bezpo rednio w wybranej 
aplikacji, je li program Button Manager jest 
jedynym programem obs uguj cym zdarzenia 
generowane przez urz dzenie Olivetti d-Copia 
200D/201D.
Mo na to zrobi  zmieniaj c ustawienia dla  
Olivetti d-Copia 200D/201D w oknie "Skanery 
i aparaty fotograficzne" w Panelu sterowania.

Skaner

Naci ni ty
zosta
przycisk Scan.

Sterownik
zdarze

System
Windows

Button
Manager

Okno
dialogowe
nie zostanie
wy wietlone.

Aplikacja
wybrana
przez
Użytkownika

Aplikacja
zostanie
uruchomiona
automatycznie.
39



40
Informacje na temat sterownika zdarze  w systemach Windows 98, 
Windows Me, Windows 2000, Windows XP i Windows Vista.
System Windows wyposa ony jest w programowy mechanizm umo liwiaj cy
zarz dzanie tzw. zdarzeniami generowanymi przez zewn trzne urz dzenia 
pod czone do komputera (np. urz dzenia serii Olivetti d-Copia 200D/201D). 
Aplikacje, które mog  przechwytywa  zdarzenia, s  zapisywane w rejestrze 
sterownika zdarze , dzi ki czemu mo na je pó niej wybiera  z odpowiedniej listy. 
Sposób przekazania informacji odebranej z urz dzenia do wybranej aplikacji 
docelowej zale y od ustawienia dokonanego przez U ytkownika.

Skaner

Naci ni ty
zosta
przycisk Scan.

Sterownik
zdarze

System
Windows

Okno
sterownika
zdarze

Wy wietlone
zostanie okno
sterownika
zdarze

U ytkownik
wybiera
aplikacj .

Aplikacja
zostanie
uruchomiona
automatycznie.
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U ywanie przycisku SCAN do rozpocz cia skanowania

1 Naci nij przycisk SCAN ( ).

Urz dzenie przejdzie do trybu 
skanowania.

2 Orygina , który chcesz zeskanowa , u ó  na szybie lub 
w podajniku SPF.
Sposób umieszczania orygina u znajdziesz w rozdziale "U O ENIE
ORYGINA U" (str.47).

3 Przyci nij prawy przycisk 
ilo ci kopii aby wy wietli
numer aplikacji jak  masz 
zamiar u y  do skanowania.

4 Pocz tkowe numery aplikacji s
nast pujace.

Aby sprawdzi  ustawienia, zobacz "Dokonywanie ustawie  parametrów 
skanowania" (str.38) a nast pnie otwórz okno ustawie  programu Button 
Manager.

• Podczas kopiowania skanowanie jest niemo liwe.
• Je li przycisk SCAN ( ) zostanie przyci ni ty w czasie drukowania, 

zadanie skanowania zostanie zachowane.
• Wielostronicowe orygina y umieszczone w podajniku SPF mo na

skanowa  tylko przy pomocy programu Desktop Document Manager.

Numer programu Uruchamiany program

SC1 Desktop Document Manager

SC2 E-mail

SC3 Fax

SC4 OCR

SC5 Microsoft Word

SC6 Przechowywanie dokumentów

Informacja
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4 Naci nij przycisk Start ( ).

Wybrany program zostanie uruchomiony i skanowanie si  rozpocznie.

Otwieranie sterownika skanera i sterowanie procesem 
skanowania z komputera
Post puj wed ug poni szego opisu, eby otworzy  okno ustawie  sterownika 
skanera. W poni szym przyk adzie jako aplikacja docelowa dla zeskanowanego 
obrazu wybrany jest program Desktop Document Manager.

• Je li pojawi si  ekran jak poni ej, wybierz 
program Button Manager i kliknij "OK". 
Button Manager otworzy si  razem z 
aplikacj  do niego przyporz dkowan . Je li 
chcia by , aby w tym przypadku otwiera  si
tylko Button Manager, ustaw program Button 
Manager do u ywania w Windows tak jak 
jest to wyt umaczone w "Konfiguracja 
programu Button Manager" (str.36).

• Je li w kroku 4 jest wybrane "Podczas 
skanowania wy wietlane s  ustawienia sterownika TWAIN" (str.38) w 
oknie dialogowym ustawie  parametrów skanowania, ekran ustawie
sterownika TWAIN (str.43) pojawi si  automatycznie. Sprawd
ustawienia, a nast pnie przyci nij przycisk start ( ) lub kliknij przycisk 
"Skanowanie" w ekranie ustawie  TWAIN aby rozpocz  skanowanie. 
Zeskanowane dane b d  przetransferowane do odpowiedniej aplikacji.

• Podczas kopiowania lub drukowania skanowanie jest niemo liwe.
• Sposób uruchomienia sterownika skanera zale y od rodzaju aplikacji. 

Wi cej informacji na ten temat mo na znale  w dokumentacji lub plikach 
pomocy u ywanego programu.

• Je li orygina  do skanowania b dzie umieszczony w podajniku SPF, po 
przeprowadzeniu procedury skanowania wst pnego ("podgl d" - wi cej
informacji na ten temat mo na znale  w instrukcji elektronicznej lub pliku 
pomocy do sterownika), zostanie on przeniesiony na pó k  ko cow .

eby przeprowadzi  w a ciw  procedur  skanowania, nale y ponownie 
umie ci  orygina  w podajniku SPF.

Informacja
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Obs uga sterownika OLIVETTI TWAIN

1 Po ó  orygina (y) do skanowania na szybie dokumentu/SPF.
Sposób umieszczania orygina u znajdziesz w rozdziale "U O ENIE
ORYGINA U" (str.47).

2 Po uruchomieniu programu Desktop Document 
Manager, kliknij menu"File" i wybierz "Select 
Scanner".

3 Wybierz "OLIVETTI MFP TWAIN S", a 
nast pnie kliknij przycisk "Wybierz".

4 W menu "File" wybierz  
"Acquire Image" lub 
kliknij przycisk 
"Acquire" ( ) .

5 Ustaw parametry skanowania i kliknij przycisk "Skanowanie" - 
patrz instrukcja elektroniczna i plik pomocy.
Skanowanie si  rozpocznie.

Je li u ywasz wi cej ni  jednego urz dzenia skanuj cego, 
wybierz ten skaner, który ma by  u ywany w danej aplikacji. 
Sposób dost pu do okna umo liwiaj cego wybór skanera 
zale y od programu. Wi cej informacji na ten temat mo na 
znale  w dokumentacji lub plikach pomocy u ywanego 
programu.

Informacja
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Skanowanie przy pomocy kreatora "Skanery i aparaty fotograficzne"
w systemie Windows XP
System Windows XP jest standardowo wyposa ony w funkcj  skanowania obrazów. 
Sposób korzystania z tej funkcji opisany jest poni ej.

1 Orygina , który chcesz zeskanowa , u ó  na szybie/podajniku SPF.
Sposób umieszczania orygina u znajdziesz w rozdziale "U O ENIE
ORYGINA U" (str.47).

2 W menu "Start" kliknij "Panel 
sterowania", wybierz "Drukarki i inne 
urz dzenia", a nast pnie kliknij 
"Skanery i aparaty fotograficzne". 
Kliknij ikon  "Olivetti d-Copia 
200D/201D"  i wybierz "Pobierz obrazy" 
z grupy "Zadania przetwarzania obra".

3 Pojawi si  kreator "Skanery i aparaty 
fotograficzne". Kliknij przycisk "Dalej" 
i dokonaj podstawowych ustawie
procedury skanowania.

4 Informacje na ten temat mo na znale  w pliku 
pomocy do systemu Windows XP. Po 
zako czeniu ustawie  kliknij przycisk "Dalej".

4 Wybierz nazw , format oraz docelowy 
folder dla zeskanowanego obrazu.

5 Informacje na temat nazwy, formatu pliku 
i folderu mo na znale  w pliku pomocy do 
systemu Windows XP.

5 Skanowanie si  rozpocznie. Po 
zako czeniu skanowania nale y
okre li , dalsze dzia anie kreatora.

6 Informacje na ten temat dost pnych opcji mo na
znale  w pliku pomocy do systemu Windows 
XP. eby zako czy  prac  z kreatorem, zaznacz 
"Nic. Moja praca z tymi obrazami zosta a
zako czona." i kliknij przycisk "Dalej".

6 Kliknij przycisk "Zako cz" w oknie, które si  pojawi.
Okno kreatora zostanie zamkni te, a zeskanowany obraz zapisany na dysku.

eby anulowa  skanowanie, kliknij przycisk "Anuluj" w oknie widocznym 
na ekranie.

Informacja
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JAK KORZYSTA  Z ELEKTRONICZNEJ 
INSTRUKCJI OBS UGI
Elektroniczna instrukcja obs ugi dostarcza informacje na temat wykorzystywania 
urz dzenia jako drukarki i skanera oraz rozwi zywania ró nych problemów 
zwi zanych z drukowaniem lub skanowaniem.

eby mo na by o korzysta  z instrukcji, w komputerze musi by  zainstalowany 
program Acrobat Reader w wersji 6.0 lub nowszej.

1 W cz komputer.

2 W ó  do nap du CD-ROM dostarczony razem z urz dzeniem.

3 Kliknij przycisk "Start", kliknij ikon  "Mój komputer" ( ), and 
a nast pnie kliknij dwukrotnie ikon  CD-ROM'u ( ).
• W systemie Windows Vista kliknij przycisk "Start", kliknij przycisk

"Komputer", a nast pnie kliknij przycisk nap du CD-ROM ( ).
• W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikon  "Mój komputer"

( ), a nast pnie ikon  CD-ROM'u ( ).

4 Kliknij kolejno dwukrotnie ikony folderów "Manual", nast pnie
"d-Copia 200D/201D", "Online" i "Polish", a nast pnie kliknij 
dwukrotnie ikon  "d-Copia 200D/201D.pdf".

5 Kliknij eby rozpocz  czytanie elektronicznej
instrukcji obs ugi.

eby zamkn  elektroniczn  instrukcj  obs ugi, kliknij przycisk ( ) 
znajduj cy si  w prawym górnym rogu okna.

PRZEGL DANIE INSTRUKCJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
P yta "Software CD-ROM" dostarczana razem z urz dzeniem zawiera instrukcj  w 
wersji elektronicznej zapisan  w formacie PDF. Do wy wietlania plików PDF 
niezb dny jest program Acrobat Reader lub Adobe Reader firmy Adobe Systems 
Incorporated. Je li w u ywanym komputerze nie ma jednego z tych programów, 
mo na go znale  pod nast puj cym adresem:

http://www.adobe.com/

• Instrukcja obs ugi mo e by  wydrukowana przy pomocy Acrobat Reader. 
Zalecamy wydrukowanie czytanych regularnie sekcji instrukcji.

• Wi cej szczegó ów na temat obs ugi i funkcji programu Acrobat Reader 
znajduje si  w plikach pomocy do tego programu.

Informacja
45



46
W niniejszym rozdziale opisane s  podstawowe czynno ci zwi zane z kopiowaniem 
a tak e kilka funkcji specjalnych.
Opisywana kopiarka jest wyposa ona w bufor. Umo liwia on zeskanowanie dokumentu 
do pami ci, a nast pnie wykonanie do 99 kopii. Funkcja ta zwi ksza wydajno  pracy, 
obni a emisj  szmów i zmniejsza zu ycie cz ci mechanicznych skanera.

KOLEJNO  ZADA

Je li urz dzenie nie dzia a prawid owo lub jaka  funkcja nie mo e by
u yta zobacz rozdzia  "ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW" (str.62).

Informacja

1 Nale y si  upewni , czy papier zosta  za adowany do kasety na 
    papier (str.15) lub do wielokartkowego podajnika bocznego 
    (str.17), oraz sprawdzi  wymiar papieru (str.14).

Je li papier nie zosta  za adowany, patrz strona 15.
.

2 Umie ci  orygina .
Je li u ywasz szyby na dokument, patrz “U ytkowanie szyby na dokument” 

     (str.47). 

Je li u ywasz SPF, patrz “U ytkowanie SPF (d-Copia 200D)” (str.48).

Kiedy dokonuje si  kopiowania na papierze szerszym ni  wymiar A4, nale y

wyci gn  dodatkow  podpórk  na pó ce ko cowej.

4 Start kopiowania.
     Nacisn  przycisk          startu.       (      ) 

3 Wybra  parametry kopii.
Aby nastawi  ilo  kopii, patrz str. 49.

Aby dostosowa  ustalanie kontrastu, patrz str. 49.

Aby powi kszy  lub pomniejszy  kopi , patrz str. 51.

Aby zmieni  u ywany podajnik papieru, patrz str. 51.

Aby drukowa  po obydwu stronach papieru, patrz str. 52.
5
 KOPIOWANIE
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Kopiowanie przerwane 
Je eli naci niesz klawisz start ( ) w celu rozpocz cia pracy kopiowania, podczas gdy 
praca druku, przy u yciu kasety na papier lub wielokartkowego podajnika bocznego, 
posuwa si  naprzód , praca kopiowania rozpocznie si  w sposób automatyczny po 
zapami taniu danych druku w pami ci urz dzenia (kopiowanie przerwane). Kiedy to si
stanie, dane druku pozostaj ce w komputerze nie s  wysy ane do urz dzenia. Kiedy praca 
kopiowania zako czy si , naci nij dwa razy klawisz kasowania, lub naci nij jeden raz 
klawisz ONLINE w celu zmiany stanu urz dzenia na stan online (str.33), lub odczekaj do 
czasu, kiedy nastawiony czas samokasowania przeminie (str.55). Pozosta e dane wydruku 
zostan  przes ane do urz dzenia i drukowanie zostanie podj te na nowo.
* Przerwane kopiowanie podczas drukowania dwu-stronnego nie jest mo liwe dopóki 

praca wydruku nie zako czy si .

U O ENIE ORYGINA U
U ywanie szyby  dokumentu

1 Otwórz pokryw  orygina u/SPF, i po ó  orygina .

2 Umie  orygina  na szybie nadrukiem na dó . Przy ó  do 
kraw dzi i wyrównaj zgodnie ze znakiem wy rodkowania ( ). 
Delikatnie zamknij pokryw  orygina u/SPF.
Po umieszczeniu orygina u, nale y zamkn  SPF. Je eli pozostanie otwarty, 
cz ci b d ce na zewn trz od orygina u zostan  skopiowane na czarno, 
powoduj c zbyt du e zu ycie toneru. W dodatku, toner móg by rozsypa  si
wewn trz urz dzenia lub drum cartridge mo e zosta  uszkodzony.

• Je eli zaczniesz prac  druku podczas gdy praca kopiowania posuwa 
si  naprzód, to praca druku rozpocznie si  dopiero wtedy, kiedy praca 
kopiowania si  zako czy.

• Funkcja skanowania nie mo e by  wykorzystana podczas gdy praca 
kopiowania jest w toku.

• Szyba dokumentu mo e odczyta  do formatu orygina u A4.
• Paski obrazu o szeroko ci 4 mm wzd u  kraw dzi przedniej i prowadz cej

mog  nie zosta  skopiowane. Oprócz tego wzd u  pozosta ych kraw dzi
mog  nie zosta  skopiowane paski o cznej szeroko ci 4,5 mm.

• Kiedy kopiujesz ksi k  lub jaki  orygina , który by  zagi ty lub jest rozpadaj cy 
si , opuszczaj pokryw  orygina u/SPF powoli. Je eli  pokrywa orygina u/SPF 
nie jest dobrze zamkni ta, wtedy kopie mog  by  w paski lub zamazane.

• Chc c zeskanowa  orygina  bezpo rednio z szyby, nale y si
upewni , e w podajniku d-Copia 200D nie ma orygina ów.

Informacja

Informacja

znak

Skala orygina u
47



48
Korzystanie z podajnika SPF (d-Copia 200D)
Podajnik SPF umo liwia automatyczne podanie do 50 dokumentów o formacie od A5
do A4 i gramaturze od 56g/m2 do 90 g/m2.

1 Upewnij si , e na szybie nie ma adnych orygina ów.

2 Wyreguluj prowadnice zgodnie 
z formatem orygina ów.

3 U ó  orygina y nadrukiem na dó  w 
podajniku dokumentu.
Po o enie orygina u okre l na podstawie 
otworu (patrz rysunek obok). W otworze 
powinien by  widoczny wska nik górnej 
kraw dzi ▲. Wyrównaj górn  kraw d
orygina u z tym wska nikiem.

• Przed w o eniem orygina ów do pojemnika w podajniku nale y zdj
z nich ewentualne spinacze i zszywki.

• Przed w o eniem pogniecionych lub krzywych orygina ów nale y je 
wyprostowa . W przeciwnym razie mo e doj  do zaci cia.

• Je eli orygina  jest umieszczony prawid owo w SPF, wska nik SPF 
zapali si . Je eli orygina  nie jest umieszczony prawid owo, to 
wska nik SPF nie zapali si . Je li SPF nie jest prawid owo zamkni te, 
to wska nik b dzie miga .

• Uszkodzone orygina y mog  zosta  zaci te w podajniku. Zalecane 
jest kopiowanie takich orygina ów bezpo rednio z szyby.

• Orygina y wykonane na papierze nietypowym (na przyk ad folii) nie 
mog  by  podawane poprzez podajnik SPF. Nale y jest u o y
bezpo rednio na szybie.

• Paski obrazu o szeroko ci 4 mm wzd u  kraw dzi przedniej 
i prowadz cej mog  nie zosta  skopiowane. Oprócz tego wzd u
pozosta ych kraw dzi mog  nie zosta  skopiowane paski o cznej
szeroko ci 4,5 mm. Mo e to doj  do 6mm (max.) na cz cej
kraw dzi drugiej kopii przy dwu-stronnym kopiowaniu.

• eby przerwa  kopiowanie ci g e z u yciem podajnika SPF, nale y
nacisn  przycisk.

• Kopiowanie przy zastosowaniu trybu z jedno- stronnego na jedno-
stronny:
Upewnij si , czy aden wska nik nie pali si  w ród wska ników 
orygina u do kopiowania.

Informacja

Orygina  drukiem do góry

Otwór
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USTAWIENIE LICZBY KOPII
Podczas wykonywania kopii przy u yciu szyby orygina u mo na ustawi  liczb  kopii 
korzystaj c z dwóch przycisków ( , ).

• Prawy przycisk s u y do ustawiania cyfry jedno ci
od 0 do 9. Przy pomocy tego przycisku nie mo na
zmienia  cyfry dziesi tek.

• Lewy przycisk s u y do zmiany cyfry dziesi tek od 
1 do 9.

REGULACJA KONTRASTU/KOPIOWANIE ZDJ
Regulacja kontrastu
Wi kszo  orygina ów mo na kopiowa  w trybie automatycznej regulacji kontrastu 
i dodatkowa regulacja kontrastu nie jest konieczna. eby wyregulowa  kontrast kopii 
r cznie, albo wykona  kopi  fotografii, mo na ustawi  jeden z pi ciu poziomów 
kontrastu.

1 Naci nij przycisk wyboru trybu ustalania 
kontrastu, eby wybra  r czny tryb 
ustalania kontrastu ( ) lub tryb 
kopiowania zdj  ( ).

2 U yj przycisku rozja niania ( ) 
i ciemniania ( ) eby wyregulowa
poziom kontrastu. Je li wybrany zostanie 
2. poziom kontrastu, b d wieci y
równocze nie dwa wska niki znajduj ce si
maksymalnie po lewej stronie. Podobnie, 
je li wybrany zostanie 4. poziom kontrastu, 
b d wieci y równocze nie dwa wska niki
znajduj ce si  maksymalnie po prawej 
stronie.

• Naci nij przycisk eby skasowa  licznik po wprowadzeniu b dnej liczby.
• Pojedyncz  kopi  mo na wykona , gdy na wy wietlaczu widoczne 

jest "0".

Istnieje mo liwo  zmiany rozdzielczo ci kopiowania w trybie 
automatycznym (AUTO) i r cznym ( ) (str.55).

Informacja

A4

B5
A5

Dziesiątki Jedności

Informacja
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Automatyczna regulacja kontrastu

Poziom automatycznej regulacji kontrastu mo na zmienia  dopasowuj c go do
indywidualnych potrzeb. Ten poziom jest ustawiony dla kopiowania z szyby orygina u.

1 Podczas ustalania poziomu kontrastu dla orygina ów
kopiowanych poprzez podajnik SPF nale y umie ci  orygina
w podajniku i upewni  si , e wska nik SPF wieci. Podczas 
ustalania poziomu kontrastu dla orygina ów kopiowanych 
bezpo rednio z szyby nale y si  upewni , e w podajniku nie 
ma adnych dokumentów.

2 Naci nij przycisk wyboru trybu ustalania 
poziomu kontrastu, eby wybra  tryb 
kopiowania zdj  ( ).

3 Naci nij i przytrzymaj przez oko o 5 
sekund przycisk wyboru trybu ustalania 
poziomu kontrastu. Wska nik trybu 
kopiowania zdj  ( ) zga nie, a zacznie 

wieci  wska nik AUTO. Wska niki
poziomu kontrastu b d  pokazywa y
aktualne ustawienie.

4 Naci nij przycisk rozja niania ( ) lub
ciemniania ( ), eby ustawi dany 

poziom automatycznej regulacji 
kontrastu. Je li wybrany zostanie 2. 
poziom kontrastu, b d wieci y
równocze nie dwa wska niki znajduj ce 
si  maksymalnie po lewej stronie. 
Podobnie, je li wybrany zostanie 4. 
poziom kontrastu, b d wieci y
równocze nie dwa wska niki znajduj ce 
si  maksymalnie po prawej stronie.

5 Naci nij przycisk wyboru trybu ustalania poziomu kontrastu. 
Wska nik AUTO przestanie pulsowa  i zacznie wieci

wiat em ci g ym.

Ustawiony poziom automatycznej regulacji kontrastu b dzie 
obowi zywa  do momentu, w którym nie zostanie ponownie zmieniony 
przy pomocy poni szej proceduryInformacja
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POMNIEJSZANIE/POWI KSZANIE/SKALA
Dost pne s  trzy zaprogramowane skale pomniejszania i dwie skale powi kszania. 
Istnieje równie  mo liwo  p ynnej regulacji skali odwzorowania od 25% do 400% ze 
skokiem 1%. (Kiedy jest u ywany SPF, granica wspó czynnika skali wynosi od 50% 
do 200%.)

1 U ó  orygina  i sprawd  format papieru.

2 U yj przycisku wyboru skali odwzorowania lub przycisków 
ZOOM ( , ), eby ustawi dan  skal  odwzorowania.

3 Ustaw skal  powi kszania lub pomniejszania.

Ustawienie zaprogramowanej wielko ci:
Zaprogramowane s  nast puj ce skale
powi kszania i pomniejszania: 50%, 70%, 86%,
141% i 200%.

P ynna regulacja skali odwzorowania:
Po naci ni ciu przycisku ZOOM ( lub )
zacznie wieci  wska nik ZOOM, a na
wy wietlaczu pojawi si  ustawiona skala.

WYBÓR KASETY NA PAPIER
Przyci nij przycisk wyboru tacy ( ).
Za ka dym razem gdy przyci niesz przycisk wyboru tacy
( ), pod wietlone zostanie miejsce, z którego b dzie 
pobierany papier, w nast puj cej kolejno ci: kaseta na 
papier, wielokartkowy podajnik boczny.

• eby sprawdzi  aktualne ustawienie skali odwzorowania bez 
jej zmiany, naci nij i przytrzymaj przycisk wy wietlania skali 
odwzorowania (%). Po zwolnieniu przycisku na wy wietlaczu
pojawi si  ponownie liczba kopii.

• eby przywróci  skal  100%,naciskaj przycisk wyboru skali, 
dopóki nie zacznie wieci  wska nik 100%.

eby p ynnie zwi kszy  lub zmniejszy  skal  odwzorowania, 
naci nij i przytrzymaj przycisk ( ) lub ( ). W trakcie 
zmiany skali na wy wietlaczu b d  zatrzymywane 
zaprogramowane wielko ci. eby je pomin , nale y zwolni
przycisk i nacisn  go ponownie.

Informacja
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W niniejszym rozdziale opisane s  specjalne funkcje, które mo na u ywa  w 
zale no ci od potrzeb.

KOPIOWANIE DWU-STRONNE
Kiedy kopiuje si  za po rednictwem SPF, dwu-stronne orygina y mog  by
automatycznie kopiowane bez konieczno ci ich r cznego przewracania. 
Automatycznego kopiowania dwu-stronnego mo na równie  dokonywa  bez 
zastosowania SPF. Kiedy kopiuje si  z jedno-stronnych orygina ów na kopie dwu-
stronne, orientacja kopiowania mo e by  wybrana pomi dzy Przewró  na D ugi 
Brzeg Arkusza, albo Przewró  na Krótki Brzeg Arkusza.

• Kiedy wykonuje si  dwu-stronne kopie ze sto u orygina u, wymiar
papieru musi by  A4, list. Kiedy wykonuje si  dwu-stronne kopie z  
SPF (d-Copia 201D), mo na u ywa  wymiar papieru A4, B5, A5, list, 
pismo prawnicze, faktury. Nie-standardowe wymiary papieru nie mog
by  stosowane.

• Kiedy wykonuje si  dwu-stronne kopie, wielokartkowy podajnik 
boczny nie mo e by  u ywany.

• Kiedy ma si  do czynienia z dwu-stronnym orygina em o wymiarze 
faktury z SPF (d-Copia 201D), nale y go umie ci  w orientacji 
poziomej. W przeciwnym razie dojdzie do zaci cie orygina u.

Informacja
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Wykonywanie kopii dwu-stronnych

1 U ó  orygina (y) na szybie dokumentu lub w SPF. (patrz 
"U O ENIE ORYGINA U" (str.47)).

2 Wybierz tryb dwu-stronnego kopiowania.

Kiedy kopiujesz orygina  jedno-stronny w trybie dwu-stronnym:
U ywaj klawisza  orygina  do kopiowania w celu wyboru trybu z jedno-
stronnego arkusza na kopi  dwu-stronn  (Przewró  na D ugi Brzeg
Arkusza, albo Przewró  na Krótki Brzeg Arkusza). Patrz ilustracje na
str.52 .

3 Wybierz ustawienia kopii. Patrz  "USTAWIENIE LICZBY KOPII" 
(str.49),"REGULACJA KONTRASTU/KOPIOWANIE ZDJ "
(str.49), oraz "POMNIEJSZANIE/POWI KSZANIE/SKALA" 
(str.51).

U ywaj c szyby dokumentu

1 Naci nij klawisz start ( ).

Orygina  skanuje si  w pami ci urz dzenia, a ilo  kopii miga w
wy wietlaczu.

2 U ó  orygina , który zamierzasz kopiowa  na tylnej stronie papieru 
i naci nij znowu klawisz start ( ).

Kopiowanie rozpocznie si .

U ywaj c SPF (d-Copia 201D)
Naci nij klawisz start  ( ). Kopiowanie rozpocznie si  w wybranym trybie 
dwu-stronnym.
53
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OPIS FUNKCJI SPECJALNYCH
Tryb oszcz dzania toneru
Obni a zu ycie toneru o oko o 10%.
Tryby oszcz dzania energii
Opisywane urz dzenie mo e zosta  prze czone do jednego z dwóch trybów oszcz dzania
energii: trybu obni onego zu ycia energii i trybu automatycznego wy czania.

Tryb obni onego zu ycia energii
Gdy urz dzenie przechodzi do trybu obni onego zu ycia energii, wska nik trybu 
oszcz dzania energii ( ) zaczyna wieci , a stany innych wska ników pozostaj
bez zmian. W trybie tym temperatura zespo u utrwalania jest obni ona, dzi ki
czemu spada zu ycie energii. W celu wykonania kopii, gdy urz dzenie znajduje 
si  w tym trybie, nale y dokona danych ustawie  i nacisn  przycisk START 
( ), tak jak podczas zwyk ej procedury kopiowania.
Tryb automatycznego wy czania
Gdy urz dzenie przechodzi do trybu automatycznego wy czania, wska nik trybu 
oszcz dzania energii ( ) zaczyna wieci , a wszystkie inne wska niki zostaj
wy czone. W tym trybie zu ycie energii jest jeszcze mniejsze ni  w trybie 
obni onego zu ycia energii, ale potrzeba wi cej czasu do rozpocz cia
kopiowania. W celu wykonania kopii, gdy urz dzenie znajduje si  w tym trybie, 
nale y nacisn  przycisk START ( ), dokona danych ustawie  i ponownie 
nacisn  przycisk START ( ), tak jak podczas zwyk ej procedury kopiowania.

Automatyczny powrót do ustawie  standardowych
Urz dzenie powraca do ustawie  standardowych po up ywie okre lonego czasu od 
zako czenia kopiowania lub skanowania. Czas ten mo e zosta  zmieniony.
Rozdzielczo  w trybie AUTO i MANUAL
Istnieje mo liwo  ustawienia rozdzielczo ci dla automatycznego (AUTO) i r cznego
( ) trybu ustalania kontrastu.
Zapobieganie kopiowaniu cienia uchylonej pokrywy orygina u (d-Copia 201D)
W czenie tej funkcji pomaga zapobiec nadmiernemu zu yciu toneru w przypadku, 
gdy pokrywa orygina u nie jest ca kowicie zamkni ta.
Naci ni cie przycisku start ( ) przy nieca kowicie domkni tej pokrywie spowoduje 
wy wietlenie wska nika " " na wy wietlaczu i kopiowanie nie rozpocznie si . Je li 
kopiowanie si  nie rozpocznie, b dzie mo na je przeprowadzi  naciskaj c ponownie 
przycisk start ( ) i w takim przypadku zostanie wykorzystane ustawienie formatu 
skanowania z programu 25 lub 26 (Ustawienie efektywnej szeroko ci kopiowania).
Je li po pojawieniu si  wska nika " " pokrywa zostanie ca kowicie domkni ta, 
kopiowanie rozpocznie si  z normalnym ustawieniem formatu.

TRYB OSZCZ DZANIA TONERU

1 Naci nij przycisk wyboru trybu 
ustalania poziomu kontrastu, eby 
wybra  tryb r cznej regulacji ( ).

2 Naci nij i przytrzymaj oko o 5 sek. przycisk 
kontrastu. Wska nik trybu r cznej regulacji
( ) zga nie, a zacznie wieci  wska nik
trybu kopiowania zdj  ( ). wieci  b dzie 
wska nik 5. poziomu kontrastu sygnalizuj c,
e tryb oszcz dzania toneru jest wy czony.
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3 eby w czy  tryb oszcz dzania toneru, 
naci nij przycisk rozja niania ( ).
Zacznie wieci  wska nik 1. poziomu 
kontrastu sygnalizuj c w czenie trybu 
oszcz dzania toneru.

4 Naci nij przycisk wyboru trybu ustalania kontrastu. Wska nik
PHOTO ( ) przestanie pulsowa , a zacznie wieci  wska nik 
oznaczony "3". Tryb oszcz dzania toneru zosta  w czony.

PROGRAMY
Programy urz dzenia umo liwiaj  zmian  ustawie  pewnych funkcji zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami u ytkowników.

Ustawienie programów urz dzenia

1 Naci nij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk rozja niania
( ) do momentu, w którym zaczn  pulsowa  wska niki b du
( , , ), a na wy wietlaczu pojawi si  " ".

2 U yj lewego przycisku ustawiania liczby kopii ( ) do wybrania 
numeru programu. Wybrany numer b dzie pulsowa  w lewej 
cz ci wy wietlacza.

3 Naci nij przycisk START ( ). Wprowadzony numer programu 
zacznie wieci wiat em ci g ym, a po prawej stronie wy wietlacza
zacznie pulsowa  aktualne ustawienie wybranego programu.

4 Wybierz dane ustawienie przy pomocy prawego przycisku 
ustawiania liczby kopii ( ). Wybrany numer b dzie pulsowa
w prawej cz ci wy wietlacza.

eby przywróci  standardowy tryb kopiowania, nale y powtórzy
powy sz  procedur , naciskaj c w punkcie 3 przycisk ( ) 

ciemniania, co spowoduje, e zacznie wieci  wska nik poziomu 5.

Nr
programu Tryb Parametry

1
Czas powrotu do 
ustawie
standardowych

1  10 sec., 2  30 sec., *3  60 sec.,
4  90 sec., 5  120 sec., 6  WY

2 Tryb obni onego
zu ycia energii

*1  30 sec., 2  60 sec., 3  5 min.,
4  30 min., 5  60 min., 6  120 min.,
7  240 min.

3 Tryb auto
wy czania *1  W , 2  WY

4 Czas aktywacji trybu 
auto wy czania

*1  5 min., 2  30min., 3  60 min.,
4  120 min., 5  240 min.

Informacja
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* Standardowe ustawienia fabryczne s  oznaczone gwiazdk  (*).

5 Naci nij przycisk START ( ). Numer w prawej cz ci 
wy wietlacza zacznie wieci , a wprowadzone ustawienie 
zostanie zapisane w pami ci.

6 Naci nij przycisk rozja niania ( ), eby powróci  do 
normalnego trybu kopiowania.

WY WIETLANIE CA KOWITEJ LICZBY KOPII
Opisana poni ej procedura umo liwia wy wietlenie ca kowitej liczby kopii.

Naci nij i przytrzymaj przycisk przez oko o 5 sekund. Ca kowita liczba 
kopii zostanie wy wietlona w dwóch cz ciach, po trzy cyfry w ka dej.
Przyk ad: Ca kowita liczba kopii wynosi 1.234.

6

Czas automatycznego 
wysuwania orygina u z 
podajnika SPF 
(d-Copia 201D)

1  5 min., *2  30 min.,
3  60 min., 4  120 min.,
5  240 min., 6  WY

10
Rozdzielczo  w 
trybach AUTO & 
MANUAL

*1  300dpi, 2  600dpi

21 Przywrócenie 
ustawie  fabrycznych 1 TAK, *2  NIE

24
Zapobieganie kopiowaniu 
cienia uchylonej pokrywy 
orygina u

*1  W , 2  WY

25
Ustawienie efektywnej 
szeroko ci kopiowania 
(podajnik boczny)

*1  Du a (szeroko  A4),
2 Ma a (szeroko  B5R)

26
Ustawienie efektywnej 
szero-ko ci kopiowania 
(kaseta 1)

*1  Du a (szeroko  A4),
2 Ma a (szeroko  B5R)

28

Ustawienie stanu 
startowego trybu 
kopiowania (zwierciad o
wieloboczne w czone/
wy czone)

*1  W , 2  WY

29

Ustawienie temperatury 
zespo u utrwalania 
podczas korzystania z 
podajnika bocznego

1 Niska, *2  Wysoka

Aby zmieni  ustawienie lub przej  w inny tryb, przyci nij 
przycisk. Urz dzenie powróci do kroku 2.

Nr
programu Tryb Parametry

Informacja
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W tym rozdziale znajdziesz informacje jak wymieni  toner i jak czy ci  urz dzenie.

WYMIANA ADUNKU Z TONEREM "TD CARTRIDGE"
Wymiana adunku z tonerem uwarunkowana jest zapaleniem si  ( ) wska nika, 
oznaczaj cego niedobór toneru. Dodatkowe informacje co do zakupu TD cartridge znajdziesz 
w paragrafie "MATERIA Y EKSPLOATACYJNE I WYPOSA ENIE DODATKOWE" (str.72). 
Je eli kopiowanie b dzie kontynuowane przy zapalonym wska niku, to kopie b d  stawa  si
stopniowo coraz ja niejsze, a  do momentu kiedy urz dzenie zatrzyma si , a wska nik
zacznie miga . Wymie  stary TD cartridge przestrzegaj c poni szej procedury.

1 Otwórz wielokartkowy podajnik boczny, pokryw  boczn  i 
pokryw  przedni  w tej koleno i.
Otwieranie podajnika bocznego jest opisane w "Wielokartkowy podajnik 
boczny" (str.17). W celu otwarcia pokrywy bocznej oraz przedniej, patrz 
"ZAINSTALOWANIE TD CARTRIDGE" (str.10).

2 Delikatnie wyjmij cartridge z tonerem 
naciskaj c przycisk zwalniaj cy

3 Zainstaluj nowy TD cartridge. W celu zainstalowania nowego adunku 
z tonerem, patrz "ZAINSTALOWANIE TD CARTRIDGE" (str.10).

Nale y u ywa  wy cznie oryginalnych cz ci i materia ów
eksploatacyjnych firmy OLIVETTI.

• Po zatrzymaniu si  urz dzenia, mo liwe jest wykonanie jeszcze kilku kopii 
wi cej przez wyj cie TD cartridge z urz dzenia, potrz ni cie nim poziomo, 
a nast pnie ponowne zainstalowanie go w maszynie. Je eli kopiowanie 
pomimo tej operacji b dzie niemo liwe, wtedy nale y wymieni  TD cartridge.

• Podczas d ugiego kopiowania ciemnych orygina ów, wska nik wymiany 
TD cartridge ( ) mo e si  za wieci , wska nik startu ( ) miga , a 
urz dzenie  zatrzyma si , tak jakby zabrak o toneru. Wtedy maszyna 
zaczerpnie toneru w ci gu 2 minut i wska nik startu ( ) za wieci si .
Naci nij klawisz start ( ) w celu wznowienia kopiowania.

Usu  stary TD cartridge zgodnie z wymaganiami miejscowego  
regulaminu.

Informacja

Informacja

Przycisk zwalniający

Informacja
7
 KONSERWACJA
57



58
4 Zamknij pokryw  przedni  a nast pnie boczn  przyciskaj c
wypuk e miejsca w pobli u przycisku otwierajacego pokryw
boczn . Wska nik ( ) zga nie a przycisk Start ( ) zostanie 
pod wietlony.

WYMIANA DRUM CARTRIDGE
Czas trwania wk adu z b bnem/deweloperem wynosi w przybli eniu tyle co oko o 18.000 
kopii*. Kiedy wewn trzny licznik zbli y si  do oko o 17.000 kopii, wtedy wska nik
wymiany b bna ( ) za wieci si , daj c do zrozumienia, e nale y wkrótce wymieni
dany drum cartridge. Co do informacji dotycz cych zakupu drum cartridge, patrz 
paragraf "MATERIA Y EKSPLOATACYJNE I WYPOSA ENIE DODATKOWE" (str.72). 
Kiedy wska nik zacznie miga , to urz dzenie zatrzyma si  dopóki  cartridge nie zostanie 
wymieniony. Nale y wtedy wymieni  drum cartridge.

*Na podstawie kopiowania na wymiarze papieru A4 przy 5% powierzchni samego 
druku.

1 Wyjmij TD cartridge (patrz krok 1 i 2 w paragrafie "WYMIANA 
ADUNKU Z TONEREM "TD CARTRIDGE"" (str.57)).

2 Przytrzymaj drum cartridge za uchwyt 
i delikatnie wypchnij go. Usu  stary 
drum cartridge zgodnie z 
wymaganiami miejscowego  
regulaminu.

Zamykaj c pokrywy nale y pami ta  o zachowaniu w a ciwej 
kolejno ci: najpierw nale y dok adnie zamkn  pokryw  przedni  a 
nast pnie pokryw  boczn . Próba zamkni cia pokryw w odwrotnej 
kolejno ci mo e doprowadzi  do ich uszkodzenia.

Nie usuwaj pokrywy ochronnej z cz ci b bna (czarny papier) nowego drum 
cartridge przed u yciem. Ta pokrywa zabezpiecza b ben przeciwko 
zewn trznym promieniom wietlnym.

Usu  stary drum cartridge zgodnie z wymaganiami miejscowego  
regulaminu.

Uwaga

Informacja

Uchwyt wk adki b bna/
dewelopera

Informacja
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3 Wyjmij nowy drum cartridge z torby ochronnej i usu  pokryw
zabezpieczaj c  cartridge. Wtedy delikatnie zainstaluj nowy 
drum cartridge.

4 Delikatnie zainstaluj TD cartridge. W celu zainstalowania 
adunku z tonerem, patrz krok 5 w paragrafie  

"ZAINSTALOWANIE TD CARTRIDGE" (str.10).

5 Zamknij pokryw  przedni , a potem pokryw  boczn  poprzez 
naci ni cie okr g ych uwypukle , znajduj cych si  obok 
przycisku otwieraj cego boczn  pokryw . Wska nik wymiany 
wk adu z b bnem ( ) zga nie, a wska nik startu ( ) za wieci
si .

Nie dotykaj powierzchni b bna (cz  zielona) w tym cartridge. 
W przeciwnym razie kopie mog  by  zamazane.

Podczas zamykania pokryw, upewnij si , czy pokrywa przednia jest 
dobrze zamkni ta, a potem zamknij boczn  pokryw . Je eli pokrywy 
b d  zamkni te w niew a ciwej kolejno ci, wtedy mog  ulec 
zniszczeniu.

Informacja

Uwaga
59
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CZYSZCZENIE URZ DZENIA
Czyszczenie urz dzenia zapewni wyra ne i ostre kopie, dlatego warto na nie 
po wi ca  regularnie kilka minut.

Obudowa
Obudow  nale y przeciera  mi kk  i czyst ciereczk .

Szk o dokumentu i tylna strona  SPF (je li jest 
zainstalowany)
Plamy na szybie, okienku skanowania, spodniej cz ci pokrywy lub SPF równie
b d  widoczne na kopii. Przecieraj szyb , okienko skanowania, spodni  cz
pokrywy lub SPF czyst  mi kk  szmatk . Je li jest to niezb dne u yj równie  p ynu
do mycia szyb.

Nie wolno u ywa rodków czyszcz cych w sprayu. Gaz ze sprayu 
móg by zetkn  si  z elementami pod napi ciem lub gor cymi
cz ciami zespo u utrwalania, powoduj c ryzyko po aru lub pora enia 
pr dem.

• Przed przyst pieniem do czyszczenia nale y wy czy  zasilanie 
i wyj  wtyczk  z kontaktu.

• Nie wolno u ywa  rozpuszczalnika, benzyny i innych lotnych 
substancji, poniewa  mog oby to spowodowa  deformacj ,
odbarwienie lub uszkodzenie urz dzenia.

Ostrzeżenie

Uwaga

Szyba dokumentu/ 
Szyba skanowania SPF Pokrywa orygina u/ SPF

Rolka SPF

Szyba skanowania SPF
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Elektroda transferowa
Je li kopie zaczn  by  rozmazane lub pokryte smugami, oznacza to, e elektroda 
transferowa mo e by  zanieczyszczona. Wyczy  elektrod  post puj c wed ug 
poni szego opisu.

1 Wy cz zasilanie (str.13).

2 Otwórz wielokartkowy podajnik boczny, a nast pnie pokryw
boczn  przyciskaj c przycisk otwierania pokrywy bocznej.

3 Wyjmij przyrz d do czyszczenia elektrody trzymaj c go za 
uchwyt, za ó  go na prawy koniec obudowy elektrody, przesu
go ostro nie do lewego ko ca i wyjmij. Procedur  powtórz dwa 
lub trzy razy.

4 Za ó  przyrz d na miejsce 
i zamknij pokryw  boczn
naciskaj c zaznaczone 
miejsca w pobli u przycisku 
blokady pokrywy.

5 W cz zasilanie (str.12).

Przesu  przyrz d do czyszczenia elektrody od prawego do 
lewego ko ca zag bienia w obudowie elektrody. Je li przyrz d
nie zostanie przesuni ty na ca ej d ugo ci, na kopiach mog  by
widoczne smugi.

Informacja
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W niniejszym rozdziale znajduj  si  opisy usuwania zaci  papieru i rozwi zywania
innych problemów zwi zanych z kopiowaniem. 
W przypadku problemów z funkcj  drukarki lub skanera nale y post powa  zgodnie z instrukcj
obs ugi w wersji elektronicznej lub plikiem pomocy do sterownika drukarki lub skanera.

ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW
Je li w trakcie kopiowania pojawi si  problem, przed wezwaniem serwisu nale y
spróbowa  rozwi za  go na podstawie poni szej tabeli.

Problem Mo liwa przyczyna Rozwi zanie Strona

Urz dzenie nie 
dzia a.

Czy urz dzenie jest pod czone
do gniazdka elektrycznego?

Pod cz urz dzenie do uziemionego 
gniazdka. 12

Czy zasilanie jest w czone? W cz zasilanie. 12
Czy pokrywa boczna jest zamkni ta? Ostro nie zamknij boczn  pokryw . 10
Czy pokrywa przednia jest 
dok adnie zamkni ta?

Ostro nie zamknij przedni
a nast pnie boczn  pokryw . 10

Kopie s
ca kowicie bia e.

Czy orygina  jest u o ony nadrukiem 
do do u na szybie lub nadrukiem do 
góry w podajniku SPF?

U ó  orygina  nadrukiem do do u
na szybie lub nadrukiem do góry 
w podajniku SPF?.

47, 48

Czy g owica skanera nie jest 
zablokowana przy pomocy 
prze cznika blokady?

Odblokuj g owic  skanera przy 
pomocy prze cznika. 9

Kopie s  zbyt 
ciemne lub zbyt 
jasne.

Czy orygina  nie jest zbyt 
ciemny lub zbyt jasny?

Wyreguluj r cznie poziom kontrastu. 49

Czy urz dzenie pracuje w 
trybie auto regulacji kontrastu?

Wyreguluj poziom kontrastu dla trybu 
AUTO. 50

Czy urz dzenie nie znajduje 
si  w trybie kopiowania zdj ?

Wy cz tryb kopiowania zdj . 49

Na kopiach 
widoczne s
zanieczyszczenia.

Czy szyba lub pokrywa 
orygina u s  czyste?

Czy  regularnie. 60

Czy orygina  nie jest niewyra ny? U yj wyra nego orygina u. –
Kopie pokryte s
paskami.

Czy elektroda transferowa 
jest czysta?

Wyczy  elektrod  transferow . 61

Papier cz sto si
zacina.

Czy u ywany jest papier 
o standardowym formacie?

U ywaj standardowego papieru. Gdy 
kopiujesz na materia ach specjalnych, 
podawaj je przez podajnik boczny.

14

Czy papier nie jest 
pognieciony lub wilgotny?

Przechowuj papier w opakowaniu, 
w suchym miejscu. –

Czy papier nie jest 
pognieciony lub wilgotny?

Wyjmij resztki podartych kartek 
z urz dzenia. 64

Czy prowadnice w kasecie 
s  prawid owo ustawione?

Ustaw prowadnice papieru zgodnie 
z formatem papieru. 15, 18

Czy w kasecie lub podajniku 
bocznym nie ma zbyt du o papieru?

Wyjmij cz  papieru z kasety lub 
podajnika. 15, 17

Kopie atwo si
rozmazuj .

Czy papier nie jest zbyt ci ki? U ywaj papieru o odpowiedniej gramaturze. 14
Temperatura zespo u
utrwalania jest 
nieodpowiednia.

Ustaw program u ytkownika "Ustawienie 
temperatury zespo u utrwalania podczas 
korzystania z podajnika bocznego" 
(program 29) na "2 Wysoka".

56

Czy papier nie jest 
wilgotny?

W ó  suchy papier. Je li urz dzenie ma 
pozostawa  nieu ywane przez d u szy czas, 
nale y wyj  z niego papier i przechowywa
go w opakowaniu, w suchym miejscu.

73

Obraz drukowany 
przy kraw dziach i 
na rodku kartki 
jest niejednorodny.

Temperatura zespo u
utrwalania jest 
nieodpowiednia.

Ustaw program u ytkownika "Ustawienie 
temperatury zespo u utrwalania podczas 
korzystania z podajnika bocznego" 
(program 29) na "1 Niska".

56
8
 PROBLEMY
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WSKA NIKI STANU
Je li jeden ze wska ników na pulpicie sterowniczym wieci si  lub pulsuje, albo na 
wy wietlaczu widoczny jest kod alfanumeryczny, nale y rozwi za  problem na podstawie 
informacji w poni szej tabeli i odpowiedniej stronie w niniejszej instrukcji.

Nale y u ywa  wy cznie oryginalnych cz ci i materia ów
eksploatacyjnych firmy OLIVETTI.

Wskazanie Przyczyna i rozwi zanie Strona

Wska nik wymiany 
b bna/dewelopera

wieci Wymiana drum cartridge b dzie wkrótce konieczna
Nale y przygotowa  nowy wk ad z b bnem/deweloperem. 72

Pulsuje Drum cartridge musi by  wymieniony. Wymie  go na nowy. 58

Wska nik wymiany 
adunku z tonerem

wieci Wymiana TD cartridge b dzie wkrótce konieczna. Nale y
przygotowa  nowy adunek z tonerem. 72

Pulsuje adunek z tonerem musi by  wymieniony. Za aduj nowy 
cartridge. 57

Wska nik zaci Pulsuje Zaci  si  papier. Usu  zaci cie post puj c wed ug opisu 
"USUWANIE ZACI  PAPIERU". 64

Wska nik zaci cia w 
podajniku SPF 

Stale 
wieci si Kiedy pokrywa podajnika dokumentu jest otwarta. –

Pulsuje
Orygina  zaci  si  w podajniku SPF. Wyjmij zaci te 
orygina y post puj c wed ug opisu "D: zaci cie w podajniku 
SPF (d-Copia 201D)".

68

Wska nik oszcz dzania energii 
wieci.

Urz dzenie znajduje si  w trybie obni onego zu ycia energii. 
Naci nij dowolny przycisk, eby uruchomi  urz dzenie. 54

Urz dzenie znajduj  w trybie automatycznego wy czenia. 
Naci nij przycisk START ( ), eby uruchomi  urz dzenie.

54

Wska nik ród a papieru pulsuje.
Kaseta na papier nie jest prawid owo w o ona lub nie ma  
papieru w kasecie. Popchnij kaset  do samego ko ca lub 
za aduj papier do kasety.

–

Na wy wietlaczu pulsuje symbol 
"CH".

TD cartridge nie jest zainstalowany. Sprawd  czy adunek z 
tonerem jest zainstalowany. 57

Na wy wietlaczu widoczny jest 
symbol "CH".

Boczna pokrywa jest otwarta. Zamknij j  dociskaj c w 
oznaczonych miejscach obok przycisku blokady pokrywy. –

Na wy wietlaczu pulsuje symbol 
"OP".

Ten wska nik pojawia si , je li urz dzenie wykryje, e
pokrywa orygina u jest otwarta. Zamknij dok adnie pokryw
lub naci nij ponownie przycisk start ( ).
W zale no ci od koloru lub poziomu zaczernienia orygina u, 
wska nik "OP" mo e pulsowa , nawet je li pokrywa jest 
dok adnie zamkni ta. W takim przypadku nale y ponownie 
nacisn  przycisk start, eby wykona  kopi .

–

Na wy wietlaczu pulsuje symbol 
"P".

Nie ma papieru w tacy lub podajniku bocznym.  W ó  papier. 15, 17

W kasecie, podajniku wielokartkowym lub jednokartkowym 
zaci  si  papier. Wyjmij go. 64

Na wy wietlaczu na zmian
pojawia si  litera i numer.

W czona jest blokada g owicy skanuj cej. Odblokuj 
g owic , a nast pnie wy cz i w cz urz dzenie. 9

Na wy wietlaczu na zmian
pojawia si  litera i numer.

Urz dzenie nie b dzie dzia a o. Wy cz w cznik zasilania, 
wyjmij kabel zasilaj cy z gniazdka i skontaktuj si  z 
przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

–

Informacja
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USUWANIE ZACI  PAPIERU
Je li zatnie si  papier, urz dzenie si  zatrzyma, a na pulpicie lub wy wietlaczu
b dzie pulsowa  wska nik ( ) lub symbol . Je li papier zatnie si  w podajniku 
SPF, na wy wietlaczu mo e by  widoczna liczba poprzedzona znakiem minus. 
Okre la ona, ile orygina ów nale y przenie  z powrotem do podajnika po usuni ciu
zaci cia. Liczba zniknie po przeniesieniu orygina ów i wznowieniu kopiowania lub 
naci ni ciu przycisku ( ). Je li papier zatnie si  w podajniku SPF, urz dzenie si
zatrzyma i zacznie pulsowa  wska nik zaci cia w podajniku SPF ( ), natomiast 
wska nik zaci cia papieru ( ) nie b dzie wieci . Opis usuwania zaci
w podajniku SPF patrz "D: zaci cie w podajniku SPF (d-Copia 201D)" (str.68) .

1 Otwórz wielokartkowy 
podajnik boczny, a 
nast pnie otwórz pokryw
boczn .

2 Okre l miejsce zaci cia. Usu  zaci cie post puj c wed ug
odpowiednich wskazówek. Je li na wy wietlaczu pulsuje 
symbol ( ), post puj wed ug opisu "A: zaci cie w strefie 
pobierania papieru" (str.65).

Jeśli papier jest zacięty tutaj, należy wybrać "A: 
Zaciêcie w strefie pobierania papieru". (str.65)

Jeśli papier jest zacięty tutaj, należy wybrać
"B: Zacięcie w strefie utrwalania". (str.66)

Jeśli papier jest widoczny w tym miejscu,
postępuj według opisu "C: zacięcie w
strefie transportu papieru". (str.67)
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A: Zaci cie w strefie pobierania papieru

1 Ostro nie wyjmij zaci t  kartk  ze strefy pobierania papieru 
post puj c w sposób pokazany na rysunku. Je li na 
wy wietlaczu pulsuje wska nik ( ), a w strefie pobierania 
papier jest niewidoczny, wysu  kaset  i wyjmij zaci te kartki. 
Je li papieru nie udaje si  wyj , przejd  do opisu "B: zaci cie
w strefie utrwalania".

2 Zamknij pokryw  boczn  naciskaj c zaznaczone miejsca 
w pobli u przycisku blokady pokrywy. Wska nik zaci  ( ) 
zga nie, a wska nik na przycisku START ( ) zacznie wieci .

Zespó  utrwalania jest gor cy. Nie wolno go dotyka , poniewa
mo na si  powa nie poparzy .

• Nie dotykaj b bna wiat oczu ego (zielona powierzchnia) 
gdy usuwasz zaci ty papier. Dotkni cie mo e spowodowa
powstawanie zabrudze  na kopiach.

• Je eli papier zosta  podany poprzez wielokartkowy podajnik 
boczny, nie nale y wyci ga  zaci tego papieru przez  
wielokartkowy podajnik. Toner na papierze mo e poplami
stref  transportu papieru, co w wyniku da zamazane kopie.

Ostrzeżenie

Uwaga
65
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B: Zaci cie w strefie utrwalania

1 Przesu  do do u d wigni
blokady zespo u utrwalania.

2 Ostro nie wyjmij zaci ty papier 
spod zespo u utrwalania, tak jak 
zosta o to pokazane na rysunku. 
Je li papieru nie udaje si  wyj ,
przejd  do opisu "C: zaci cie 
w strefie transportu papieru".

3 Unie  d wigni  blokady zespo u utrwalania, a nast pnie 
zamknij pokryw  boczn  naciskaj c zaznaczone miejsca 
w pobli u przycisku blokady pokrywy. Wska nik zaci  ( ) 
zga nie, a wska nik na przycisku START ( ) zacznie wieci .

Zespó  utrwalania jest gor cy. 
Nie wolno go dotyka ,
poniewa  mo na si
powa nie poparzy .

• Nie dotykaj b bna wiat oczu ego (zielona powierzchnia) 
gdy usuwasz zaci ty papier. Dotkni cie mo e spowodowa
powstawanie zabrudze  na kopiach.

• Nie wyjmuj kartek znajduj cych si  powy ej zespo u
utrwalania. Nieutrwalony toner mo e si  rozsypa
zanieczyszczaj c stref  transportu papieru powoduj c
powstawanie plam na kopiach.

Dźwignia blokady zespołu utrwalania

Ostrzeżenie

Uwaga
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C: Zaci cie w strefie transportu papieru

1 Przesu  do do u d wigni  blokady zespo u utrwalania.

Patrz "B: zaci cie w strefie utrwalania" (str.66)

2 Otwórz przedni  pokryw .

W celu otwarcia pokrywy przedniej, patrz "ZAINSTALOWANIE TD 
CARTRIDGE" (str.10).

3 Obracaj rolk  podaj c
w kierunku wskazywanym 
przez strza k  i ostro nie 
wyjmij zaci t  kartk  ze 
strefy ko cowej.

4 Unie  d wigni  blokady zespo u utrwalania, a nast pnie 
zamknij kolejno przedni  pokryw  i pokryw  boczn  naciskaj c
zaznaczone miejsca w pobli u przycisku blokady pokrywy. 
Wska nik zaci  ( ) zga nie, a wska nik na przycisku START 
( ) zacznie wieci .

Zamykaj c pokrywy nale y pami ta  o zachowaniu w a ciwej 
kolejno ci: najpierw nale y dok adnie zamkn  pokryw  przedni  a 
nast pnie pokryw  boczn . Próba zamkni cia pokryw w odwrotnej 
kolejno ci mo e doprowadzi  do ich uszkodzenia.

Rolka podająca

Uwaga
67
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D: Zaci cie w podajniku SPF (d-Copia 201D)
Orygina  mo e si  zaci  w jednym z trzech miejsc w pojemniku na orygina y (A) - zaci ty
orygina  jest wtedy widoczny od strony pojemnika; w strefie ko cowej (B) lub pod rolk
podaj c  (C) - w tych dwóch przypadkach orygina  jest niewidoczny od strony pojemnika. 
Zale nie od miejsca zaci cia nale y post powa  wed ug odpowiedniego opisu.

(A) Otwórz pokryw  rolki podaj cej, poci gnij ostro nie orygina  w lewo i wysu
go na zewn trz pojemnika. Zamknij pokryw  rolki podaj cej. Otwórz i zamknij 
pokryw  orygina u, aby skasowa  wska nik zaci  w podajniku SPF ( ). 
Je li orygina u nie mo na w atwy sposób wyj , przejd  do punktu (C).

(B) Otwórz pokryw  orygina u i obracaj pokr t em, eby wyj  orygina  zaci ty
w strefie ko cowej. Je li orygina u nie mo na w atwy sposób wyj ,
przejd  do punktu (C).

(C) Je li orygina u nie udaje si  przenie  do strefy ko cowej, wysu  go 
w kierunku wskazywanym przez strza k  obracaj c pokr t em.

Po wyj ciu zaci tego papieru, nale y nacisn  klawisz kasowania, aby 
wyeliminowa  stan b du, zwi zanego z zaci ciem.

Informacja

Pokrywa rolki podającej
SPF dźwignia blokady

Pokr t o
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ZACI CIE PAPIERU W G ÓWNYM URZ DZENIU
PODCZAS STOSOWANIA SPF (d-Copia 201D)
Je li podczas wykonywania kopii orygina ów podawanych przez podajnik SPF w 
urz dzeniu g ówny wyst pi zaci cie papieru, podajnik SPF automatycznie przerwie 
skanowanie. Nale y wtedy r cznie usun  zaci te kartki z urz dzenia g ównego.
Na panelu sterowania mo na wy wietli  liczb  orygina ów, które nale y z powrotem 
przenie  do podajnika dokumentów. Post puj wed ug poni szego opisu, eby
wy wietli  liczb  orygina ów do przeniesienia do podajnika.

1 Je li papier zatnie si  w urz dzeniu
g ównym, podajnik SPF zatrzyma si  i 
wska nik ZOOM zacznie pulsowa .
Na wy wietlaczu b dzie pozostawa a liczba 
pozosta ych zestawów.
Nale y pami ta  o uprzednim usuni ciu
zaci tych kartek z urz dzenia g ównego, a 
nast pnie mo na przej  do punktu 2 poni ej.

2 Usu  nieskanowane orygina y
pozostaj ce w podajniku.
Orygina ów zaci tych w podajniku SPF nie 
nale y usuwa  r cznie. Mog oby to 
spowodowa  uszkodzenie urz dzenia. Patrz 
punkt 3.

3 Naci nij przycisk wy wietlania skali 
kopiowania (%).
Orygina y, które by y w trakcie skanowania w 
podajniku SPF, zostan  wysuni te, a na 
wy wietlaczu b dzie pulsowa a liczba 
orygina ów, które maj  zosta  z powrotem 
umieszczone w podajniku.
Umie  podan  liczb  orygina ów z powrotem 
w podajniku razem z orygina ami wyj tymi w 
punkcie 2.

Poni szy opis pomija procedur  usuwania zaci cia. Przed wy wietleniem 
liczby orygina ów do ponownego umieszczenia w podajniku SPF nale y
usun  zaci cie papieru. Opis usuwania zaci cia znajduje si  w rozdziale 
"USUWANIE ZACI  PAPIERU" (str.64).

Je li w czony jest program "Czas automatycznego wysuwania orygina u z 
podajnika SPF", orygina y w podajniku SPF zostan  automatycznie wysuni te 
po up ywie okre lonego czasu. ("PROGRAMY" (str.55)).

Informacja
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Liczba orygina ów, które 
maj  zosta  z powrotem 
umieszczone w podajniku
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DANE TECHNICZNE
d-Copia 200D d-Copia 201D

Typ Nabiurkowe cyfrowe urz dzenie wielofunkcyjne

System kopiowania Suchy, przenoszenie elektrostatyczne

Orygina y Kartki, grube dokumenty

Funkcja drukarki Dost pna - niezb dny kabel 
USB

Dost pna - Wymagany kabel    
(USB lub LAN)

Funkcja skanera Dost pna - niezb dny kabel USB

Kaseta na papier 250 kartek x 1

Podajnik wielokartkowy 50 kartek

Pojemno  pó ki ko cowej 200 kartek *1

SPF - SPF

Wymiary 
Orygina u

Szk o
Dokumentu/
SPF

Maks. A4

Podawanie 
Orygina u

Szk o
Dokumentu

1 arkusz

SPF - Do 50 arkuszy

Format kopiowania / 
drukowania A4 do A6 *2

Obszar niekopiowany Maks.4 mm *3

Maks.4,5 mm *4

Szybko  kopiowania *5 20 stron/min. (A4)

Szybko  drukowania *6 Maks. 16 stron/min. (A4)

Kopiowanie ci g e Maks. 99 stron; licznik kopii

Czas pierwszej kopii *7

(w przybli eniu)

8,0 sekundy (je li program nr 24 jest wy czony)
10,7 sekundy (je li program nr 24 jest w czony)
(papier: A4, tryb ekspozycji: AUTO, skala kopiowania: 100%)

Skala odwzorowania

Szk o Dokumentu:
Zmienna: od 25% do 400% ze skokiem 1% (razem 376 ustawie )
Sta a: 50%, 70% 86%, 100%, 141%, 200%
Podajnik SPF:
Zmienna: od 50% do 200% ze skokiem 1% (razem 151 ustawie )
Sta a: 50%, 70% 86%, 100%, 141%, 200%

System 
na wietlania

Szk o
Dokumentu

Ruchome ród o optyczne, nieruchoma szyba orygina u z 
systemem automatycznej regulacji ekspozycji

SPF - Ruchomy orygina

System utrwalania Rolka grzejna

System przenoszenia 
obrazu System szczotek magnetycznych

ród o wiat a Lampa jarzeniowa z zimn  katod

Rozdzielczo
Kopiarka 600 x 300 dpi (tryby AUTO/MANUAL)

600 x 600 dpi (tryb kopiowania zdj )

Drukarka 600 dpi

Skaner 600 x 1200 dpi

Odcienie 
szaro ci

Skanowanie 256 poziomów

Wyj cie 2 poziomy
9
 DODATEK
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*1 Kiedy jest u ywany standardowy papier A4 w warunkach eksploatacyjnych.
*2 Podawanie papieru tylko w kierunku wzd u nym.
*3 Brzegi czo owe i czone.
*4 Ogó em wzd u  pozosta ych brzegów .
*5 Podczas wykonywania wielokartkowych kopii podwójnych, szybko  kopiowania b dzie zmienna w 

zale no ci od warunków rodowiska.
*6 Szybko drukowania podczas druku drugiego arkusza i nast pnych arkuszy przy 

zastosowaniu prostego papieru A4 w kasecie 1 oraz wykonuj c ci g e drukowanie jedno-
stronne tej samej strony. 

*7 Czas pierwszej kopii mierzony jest po wy czeniu wska nika trybu oszczedno ciowego przy 
zachowaniu zasilania, u ywaj c szk a dokumentu ze zwierciad em wielobocznym w stanie 
gotowo ci kopiowania i kiedy "Wybór stanu startu kopiowania" ustawiony jest na ON w  
programach u ytkownika (A4), a papier podawany jest przez kaset  na papier).
Czas pierwszej kopii mo e zmienia  si w zale no ci od warunków eksploatacyjnych maszyny 
oraz  od warunków rodowiska, takich jak temperatura.

*8 Nie zawiera TD cartridge, ani drum cartridge.

G bia bitowa 1 lub 8 bitów/piksel

Czujnik skanera Kolorowa matryca CCD

Szybko  skanowania Maks. 2,88 ms/lini

Pami 16 MB

Zasilanie
Lokalne napi cie ±10% (Szczegó owe informacje na 
temat napi cia zasilaj cego s  umieszczone na tabliczce 
znamionowej w tylnej cz ci kopiarki).

Pobór mocy 1000 W

Przestrze
niezb dna 
do pracy

Szeroko 607,6mm 809mm

G boko 462,5mm 492,5mm

Waga (oko o) *8 16,0kg 23,0kg

Wymiary 
urz dzenia

Szeroko 518,0mm

G boko 462,5mm 492,5mm

Wysoko 295,6mm 465,4mm

Warunki pracy Temperatura:od 10°C do 30°C
Wilgotno  powietrza:od 20% do 85%

Emulacja GDI

Interfejs USB (USB 2.0 Full Speed)

Poziom szumów

Poziom nat enia d wi ku LWA (1B=10dB)
Kopiowanie: 6,4 [B]
Tryb gotowo ci: 3,3 [B]

Poziom ci nienia d wi ku LPA (w bezpo rednim otoczeniu)
Kopiowanie: 48 [dB (A)]
Tryb gotowo ci: 17 [dB (A)]

Poziom ci nienia d wi ku LPA (miejsce operatora)
Kopiowanie: 52 [dB (A)]
Tryb gotowo ci: 17 [dB (A)]

Pomiar zgodny z norm  ISO 7779.

Emisja py ów (pomiar 
zgodny z norm  RAL-
UZ62)

Ozon: poni ej 0,02 mg/m3

Py y: poni ej 0,075 mg/m3

Styren: poni ej 0,07 mg/m3

Stawiaj c sobie za cel ci g e doskonalenie swoich produktów firma 
OLIVETTI zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w wygl dzie 
i parametrach technicznych urz dzenia maj cych na celu jego 
ulepszenie. Dane dotycz ce wydajno ci urz dzenia s  u rednionymi 
warto ciami nominalnymi. W przypadku pojedynczych egzemplarzy 
mog  wyst pi  pewne odchylenia od podanych wielko ci.

d-Copia 200D d-Copia 201D

Informacja
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MATERIA Y EKSPLOATACYJNE I WYPOSA ENIE
DODATKOWE

Lista materia ów eksploatacyjnych

* Dla papieru o formacie A4 przy 5 % pokryciu powierzchni kartki.
( ywotno  TD cartridge, który zosta  dostarczony razem z urz dzeniem z zak adu
produkcyjnego wynosi oko o 2.000 arkuszy.)

Kabel pod czeniowy
Prosimy o kupienie kabla odpowiendniego kabla do u ywanego komputera.

Kabel USB
U yj ekranowanego kabla USB.

Przewód interfejsu LAN (tylko d-Copia 201D)
U yj przewodu typu ekranowanego.

Nale y u ywa  wy cznie oryginalnych cz ci i materia ów
eksploatacyjnych firmy OLIVETTI.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów nale y u ywa  wy cznie
oryginalnych materia ów eksploatacyjnych firmy OLIVETTI, które 
zosta y zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane w sposób 
zapewniaj cy maksymaln  wydajno  i trwa o  kopiarek firmy 
OLIVETTI. Oryginalne materia y eksploatacyjne s  oznaczone na 
opakowaniu logo "OLIVETTI Genuine Supplies".

Materia ywotno

TD cartridge Oko o 3.500 arkuszy *

Drum cartridge Oko o 18.000 arkuszy

Informacja
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TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE URZ DZENIA
Instrukcje transportu
Podczas przemieszczania urz dzenia nale y przestrzega  nast puj cej procedury.

1 Wy cz wy cznik zasilania i wyjmij przewód zasilaj cy z gniazda.

2 Otwórz pokryw  boczn  oraz pokryw  przedni , zgodnie z t
kolejno ci . Wyjmij TD cartridge i zamknij pokryw  przedni , a 
potem pokryw  boczn , zgodnie z t  kolejno ci .
W celu otwarcia i zamkni cia pokrywy bocznej i przedniej, oraz jak wyj   TD 
cartridge, patrz "WYMIANA ADUNKU Z TONEREM "TD CARTRIDGE"" (p.57).

3 Podnie  uchwyt kasety na papier i wyci gnij kaset  na papier, 
a  si  zatrzyma.

4 Naci nij rodek p yty dociskowej do do u, a  si  zatrzyma w 
miejscu i  zablokuj p yt  przy u yciu blokady tej p yty, która 
zosta a przechowana naprzeciwko kasety na papier.

5 Popchnij ty  kasety na papier w urz dzenie.

6 Zablokuj g owic  skanuj c  za pomoc  prze cznika
blokuj cego (str.9).

7 Zamknij wielokartkowy podajnik boczny oraz dodatkow
podpórk  na pó ce ko cowej, a nast pnie opakuj je za pomoc
materia ów i ta m, które zosta y zdj te podczas zainstalowania 
maszyny. Patrz "PRZYGOTOWANIE URZ DZENIA DO 
ZAINSTALOWANIA" (str.8).

8 Zapakuj urz dzenie w pud o. Patrz "KONTROLA 
ZAPAKOWANYCH KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW" (str.8)

Odpowiednie magazynowanie
Dostarczone urz dzenie nale y magazynowa  w lokalu, który musi by :
• czysty i suchy,
• o sta ej temperaturze,
• nie nara ony na bezpo rednie promienie s oneczne.
Przechowywuj papier w obwolucie i w pozycji p askiej.
• Papier magazynowany bez opakowania lub stoj cy pionowo mo e si  pokrzywi

lub zwilgotnie , w zwi zku z tym b dzie si  zacina .

Przed przyst pieniem do transportu urz dzenia, nale y upewni  si , czy 
TD cartridge zosta  wcze niej wyj ty.

Podczas transportu morskiego maszyny, prze cznik blokady g owicy
skanuj cej musi by  zablokowany w celu unikni cia uszkodze
urz dzenia zwi zanych z eglug .

Informacja

Informacja
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SPIS TRESCI
B
Button Manager........................... 19, 36

C
Co zosta o przyj te w niniejszych 
Instrukcjach Obs ugi oraz w Instrukcjach 
Online .................................................. 4
Czas powrotu do ustawie
standardowych ............................ 54, 55
Czyszczenie urz dzenia

- Elektroda transferowa .................. 61
- Obudowa  .................................... 60
- SPF .............................................. 60
- Szyba dokumentu......................... 60
- Szyba skanowania SPF ............... 60

D
Desktop Document Manager............. 19
Dodatek ............................................. 70
Dodatkowa podpórka na pó ce 
ko cowej ....................................... 5, 46
Drum cartridge............................... 5, 58
D wignia blokady zespo u
utrwalania ...................................... 5, 66

E
Elektroda transferowa ................... 5, 61

I
Ilo  kopii........................................... 49
Instrukcje Obs ugi ONLINE............ 4, 45
Instrukcje przemieszczania ............... 73
Interfejs

- Interfejs LAN................................. 25
- Interfejs USB ................................ 25

J
Jak drukowa .................................... 35
Jak u ywa  instrukcji obs ugi online ...45

K
Kaseta na papier ........................... 5, 15
Klawisze kasowania ................ 6, 49, 56
Kolejno  zada  podczas kopiowania.. 46
Kontrola zapakowanych komponentów i 
akcesoriów .......................................... 8
Kopiowanie przerwane ...................... 47
Kopiowanie zdj .............................. 49

L
cze interfejsu LAN ................... 25, 72

adowanie kasety na papier.............. 15
adowanie papieru ............................ 14

Lista zaopatrzenia
- Drum cartridge.............................. 72
- TD cartridge.................................. 72

N
Nazwa

- Nazwy cz ci.................................. 5
- Pulpit sterowniczy........................... 6

O
Odpowiednie magazynowanie .......... 73
Otwieranie sterownika drukarki ......... 34
Otwieranie sterownika skanera ......... 42

P
Papier ............................................... 14
Pocz tkowe ustawienia na pulpicie 
sterowniczym..................................... 13
Podajnik boczny ................................ 17
Pokrywa boczna .................................. 5
Pokrywa przednia................................ 5
Pó ka ko cowa .................................... 5
Pomniejszanie/powi kszanie/skala ... 51
Pozbywanie si  TD cartridge............. 57
Procedura instalacji ........................... 21
Procedura regulacji ............................. 7
Prowadnice papieru....................... 5, 18
Przed instalacj ................................. 20
Prze cznik wyboru kasety na 
papier ............................................ 6, 51
Przewód interfejsu USB .............. 25, 72
Przewód zasilaj cy.............................. 5
Przewody interfejsu ........................... 72
Przycisk blokuj cy g owic  skanuj c ...9
Przycisk ONLINE........................... 6, 33
Przycisk orygina u do kopiowania...6, 53
Przycisk otwieraj cy pokryw  boczn ..5
Przycisk rozja niania .................... 6, 49
Przycisk rozja niania i ciemniania .. 6, 49
Przycisk ciemniania ..................... 6, 49
Przycisk skali ................................. 6, 51
Przycisk skanowania ..................... 6, 41
Przycisk startu ......................... 6, 46, 56
Przycisk ustawiania ilo ci kopii ... 6, 49, 55



Przycisk wyboru skali kopiowania .... 6, 51
Przycisk wyboru trybu ustalania poziomu 
kontrastu........................................... 6, 49
Przycisk wy wietlania skali 
kopiowania .................................... 6, 51
Przygotowanie urz dzenia do 
zainstalowania..................................... 8
Przyrz d do czyszczenia elektrody 
transferowej ................................... 5, 61
Pulpit sterowniczy............................ 5, 6

R
Regulacja kontrastu........................... 49
Rozwi zywanie problemów ............... 62
Rozwi zywanie problemów 
urz dzenia......................................... 62

S
Skanowanie z Twojego komputera.... 42
Skanowanie ze "Skanerem i Kamer
Wizard .............................................."44
Specyfikacje ...................................... 70
SPF ............................................... 5, 48
Sterownik drukarki ............................. 19
Sterownik MFP

- Ekran Stanu Druku ....................... 19
- Sterownik drukarki........................ 19
- Sterownik skanera........................ 19

Sterownik skanera............................. 19
Szyba dokumentu.......................... 5, 47

T
TD cartridge............................. 5, 10, 57
Tryb Auto i Manual regulacji 
rozdzielczo ci ............................. 54, 56
Tryb auto regulacji kontrastu ............. 50
Tryb auto wy czania................... 54, 55
Tryb obnizonego zuzycia energii ...54, 55

U
Uk adanie orygina u

- SPF .............................................. 48
- Szyba dokumentu......................... 47

Uchwyty ............................................... 5
Ustawienia urz dzenia ....................... 7
Uwagi

- Etykiety........................................... 1
- Obsluga .......................................... 1
- Sterowanie ..................................... 1

U ywanie Instrukcji Obs ugi ................ 4
U ywanie Olivetti TWAIN .................. 42
U ywanie trybu drukowania .............  34
U ywanie trybu skanowania.............. 36

W
W czanie zasilania........................... 12
Wielokartkowy podajnik boczny ........ 17
Wska nik ONLINE......................... 6, 33
Wska nik pobierania papieru ........ 6, 51
Wska nik skali ............................... 6, 51
Wska nik skanowania ................... 6, 33
Wska nik SPF ............................... 6, 48
Wska nik startu ............................. 6, 33
Wska nik trybu oszcz dzania 
energii............................................ 6, 33
Wska nik trybu ustalania poziomu 
kontrastu........................................ 6, 49
Wska nik wyboru skali 
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Wska nik wymiany Drum 
cartridge .................................. 6, 58, 63
Wska nik wymiany TD 
cartridge .................................. 6, 57, 63
Wska nik zaci cia SPF ................. 6, 68
Wska niki alarmowe
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Cartridge............................. 6, 58, 63

- Wska nik wymiany TD 
Cartridge............................. 6, 57, 63

- Wska nik zaci cia .............. 6, 63, 64
Wska niki na pulpicie sterowniczym . 33
Wska niki stanu ................................ 63
Wska niki zaci cia .................. 6, 63, 64
Wst p .................................................. 4
Wyjmowanie zaci tych arkuszy

- SPF .............................................. 68
- Strefa pobierania papieru ............. 65
- Strefa transportu papieru.............. 67
- Strefa utrwalania .......................... 66

Wykonywanie kopii............................ 46
Wy czanie zasilania ......................... 13
Wy cznik zasilania ....................... 5, 12
Wymagania hardware i software ....... 20
Wymiana Drum cartridge................... 58
Wymiana TD cartridge....................... 57
Wy wietlacz......................................... 6
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Zainstalowanie adunku z tonerem ......10
Zainstalowanie oprogramowania ...19, 21

Zaopatrzenie i opcje ............................72
Zapobieganie kopiowaniu cienia przy 
SPF ............................................. 54, 56

SPIS TRE CI TEMATYCZNY

Czyszczenie urz dzenia
- Elektroda transferowa .................. 60
- Obudowa...................................... 60
- SPF .............................................. 60
- Szyba dokumentu......................... 60

Drukowanie ....................................... 35
Kopiowanie........................................ 46
Kopiowanie dwu-stronne ................... 52

adowanie papieru
- Kaseta na papier .......................... 15
- Wielokartkowy podajnik boczny ... 17

Magazynowanie urz dzenie.............. 73
Otwieranie sterownika drukarki ......... 34
Pod aczenie przewodów interfejsu

- Przewód interfejsu LAN................ 25
- Przewód interfejsu USB ............... 25
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Przygotowanie urz dzenia do 
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Skanowanie
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- Olivetti TWAIN.............................. 42
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Sprawdzenie opakowania .................. 8
Stosowanie Instrukcji Obs ugi Online...45
Transport urz dzenia ........................ 73
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- SPF .............................................. 48
- Strefa transportu........................... 67
- Szyba dokumentu......................... 47

Ustawienie Button Manager .............. 36
Ustawienie ilo ci kopii ....................... 49
Ustawienie jako ci kopii

- AUTO ........................................... 50
- MANUAL ...................................... 49
- PHOTO......................................... 49

Ustawienie programu u ytkownika.... 55
Ustawienie trybu oszcz dzania 
toneru ................................................ 54
Wybór kasety na papier..................... 51
Wyjmowanie zaci tego papieru

- SPF .............................................. 68
- Strefa pobierania papieru ............. 65
- Zespó  utrwalania ......................... 66

W czanie zasilania........................... 12
Wy czanie zasilania ........................ 13
Wymiana Drum cartridge................... 58
Wymiana TD cartridge....................... 57
Wy wietlanie ca kowitej ilo ci kopii ... 56
Zainstalowanie adunku z tonerem.... 10
Zainstalowanie oprogramowania

- Acrobat ......................................... 45
- Button Manager............................ 19
- Desktop Document mmanager..... 19
- Sterownik drukarki........................ 19
- Sterownik MFP............................. 19 



CAUTION
VORSICHT
ADVARSEL

ADVERSEL
VARNING
VARO!

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER 
UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSAETTELSE FOR STRÅLING.

USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES 
OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH 
SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK FÖR STRÅLEN

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3 B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Laserstrahl

CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER 
RADIATION WHEN OPEN AND 
INTERLOCKS DEFEATED. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG  DER 
KLASSE 3B, WENN 
ABDECKUNG GEÖFFNET UND 
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM 
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLING AF 
KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR 
SIKKERHEDSBRYDERE ER 
UDE AF FUNKTION. UNDGÅ 
UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B 
LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL 
ÅPNES OG  SIKKERHEDSLÅS 
BRYTES. UNNGÅ 
EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING 
KLASS 3B NÄR DENNA DEL ÄR 
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR 
URKOPPLADE. UNDVIK 
EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA 
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA 
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ 
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. 
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

CLASS 1
LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1 

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT
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